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Förord 

Vi vill tacka våra respondenter som tagit sig tid att svara på våra frågor och därigenom gett 

oss värdefull information som har gjort vår undersökning möjlig. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Sven-Olof Yrjö Collin för hans ovärderliga 

assistans under uppsatsskrivandet och därigenom förbättrat vår uppsats. Han har bidragit till 

att vi har utvecklats och haft roligt under hela våren, vi har numera en kritisk ådra att 

använda oss av. Tack! 

 

Växjö 1 juni 2011 

 

Katharina Nauclèr och Jessica Nordmark



Sammanfattning 

Ungefär 50% av de revisorer som avlägger revisors- och högre revisorsexamen blir godkända, 

vilket ledde till att syftet med uppsatsen var att undersöka hur kompetensen byggs upp hos 

revisorer från högskole-/universitetsexamen fram till högre revisorsexamen. Därigenom var 

förhoppningen att kunna hitta faktorer som påverkar kompetensen för att bidra till att 

revisorer klarar revisors- och högre revisorsexamen. 

I uppsatsens teoriavsnitt behandlas olika kompetensutvecklingsfaktorer nämligen utbildning, 

socialisationsprocess, mentorskap, uppdragsfördelning, feedback och plats samt även faktorer 

som en individ besitter nämligen kön, etnicitet och ålder. Storleken på revisionsbyråer finns 

också med som en faktor som kan påverka revisorers kompetensutveckling. En auktoriserad 

revisors kompetens kan bestå av kunskaper, färdigheter, förmågor och nätverk. 

Undersökningen genomfördes genom 17 kvalitativa intervjuer samt kompletterande 

information om hur många som blir godkända på revisors- och högre revisorsexamen av 

Revisorsnämnden. 

I analysen jämfördes kompetensutvecklingsmodellen som utvecklades i teoriavsnittet med de 

kompetensutvecklingsmodeller som fanns i de undersökta revisionsbyråerna. 

Kompetensutvecklingsmodellen visade sig i stora drag stämma överens med hur 

revisionsbyråerna utvecklar kompetensen hos sina revisorer, vilket innebär att faktorerna som 

beskrevs i teoriavsnittet påverkar revisorers kompetens på olika sätt. 
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1. Inledning 

Först kommer en kort beskrivning av revisorsprofessionen och revisorns uppgifter. Sedan 

beskrivs de teoretiska och praktiska krav som finns för att bli godkänd och auktoriserad 

revisor. Därefter kommer en definition på kompetens och en på kompetensutveckling. Efter 

det kommer en problemdiskussion, som följs av en problemformulering och uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

En bakomliggande orsak till revisorsprofessionen är enligt Öhman (2004) det behov som 

finns mellan de redovisningsskyldiga företagen och de intressenter som har rätt att ta del av 

redovisningen. Det behövs en oberoende part mellan de parterna och därför har revisorn blivit 

en viktig del i samhället. Revisorsprofessionen verkar till stor del i en självreglerande miljö, 

dock finns det bland annat seder som revisorerna ska följa såsom god revisorssed och god 

revisionssed. Revisorerna behöver dock följa de lagar som finns, men de får vara med och 

påverka utvecklandet av lagarna (Öhman, 2004).  

 

En definition på profession som finns är ”…en yrkesgrupp med en viss bestämd utbildning 

som kvalificerar för ett kärnyrke, som gruppen har ett visst monopol på att utöva och som ger 

underlag för att definiera vissa frågor som gruppens specifika sakkunskap.” (Gjems, 2001, s. 

19) 

 

Revisorer granskar och verifierar olika företags information som finns på de svenska 

marknaderna. Det krävs därför att informationen från företagen är tillförlitlig och även att 

investerare kan lita på revisorerna. Revisorer är beroende av ett gott rykte, för att bli anlitade 

och för att få betalt för sina tjänster (Jansson et al, 2010). Som Warren och Alzola (2009) 

påpekar har en revisor tre olika faktorer som hon/han slits mellan, nämligen sin profession 

och professionella roll, lojaliteten till företaget som blir reviderat och revisionsföretaget som 

revisorn är anställd i. Det är hur bra dessa konflikter hanteras som leder fram till revisorns 

professionella identitet. 

 

För att kunna bli godkänd revisor behöver teoretisk och praktisk utbildning ha genomgåtts 

(RNFS 1996:1). Den teoretiska utbildningen består av 180 högskolepoäng, erhållna vid en 

högskola eller ett universitet, och den praktiska består av minst tre års heltidsarbete med 

revisionsarbete. Heltid innefattar minst 1600 timmar under ett år. För att bli auktoriserad 
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revisor krävs minst 240 högskolepoäng och tre års heltidsarbete med revisionsarbete samt 

ytterligare två år praktisk utbildning innefattande minst 1000 timmar revision, av vilka 500 

timmar ska vara kvalificerad medverkan vid sådana revisioner som av olika anledningar är 

svåra att revidera (RNFS 1996:1). Den praktiska utbildningen som krävs inför både 

revisorsexamen och högre revisorsexamen ska enligt Revisorsnämndens föreskrifter om 

utbildning och prov (RNFS 1996:1) innehålla: 

 

”Praktisk utbildning 

7 § Utbildningen skall följa ett utbildningsprogram. Den skall ge praktisk 

erfarenhet av och utveckla teoretisk kunskap om revision och för 

revisionsutövning relevanta arbetsuppgifter.  

8 § Utbildningen skall vara allsidigt sammansatt. Den skall ge kunskap om 

revision i olika branscher. Utbildningen skall innehålla planering, utförande och 

rapportering av revisionsuppdrag. En del av utbildningen skall avse kvalificerade 

utredningar. Dessa kan fullgöras inom ett revisionsuppdrag eller som en del av 

ett annat uppdrag. Särskild vikt skall läggas vid en revisors bedömningar och 

slutsatser samt de etiska regler som en revisor måste iaktta vid revisionsarbetet.” 

(RNFS 1996:1, 7§ och 8§) 

 

För att få göra provet till högre revisorsexamen behöver ett godkänt prov till revisorsexamen 

vara genomfört, vilket innebär att de revisorer som planerar att bli auktoriserade redan har 

klarat ett prov, därför är de mer insatta i omständigheterna kring examinationen än de som 

inte genomfört något av proven. Revisorsnämnden utövar tillsyn över revisionsbranschen, 

vilket innebär att bland annat anordnar de examensprov som ligger till grund för godkännande 

och auktorisation av revisorer.  

 

”Revisorsexamen skall säkerhetsställa att revisorn har tillräckliga teoretiska 

kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tillämpa 

sådana kunskaper i revisionsarbetet. 

   Högre revisorsexamen skall, utöver vad som framgår av översta stycket, 

säkerställa att revisorn har teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad 

revision och förmåga att i praktiken tillämpa dessa kunskaper i företag som på 

grund av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.”  

(Förordning (1995:665) om revisorer, 3§) 
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Syftet med proven för revisorsexamen är att testa revisorns förmåga att praktiskt tillämpa 

kunskaper, därför är uppgifterna utformade på ett sätt som ska påminna om situationer som en 

revisor kan ställas inför. De ämnesområden som finns med på provet till godkänd revisor är: 

revision, redovisning, revisorsrollen, handelsrätt, beskattningsrätt och informationsteknik. Det 

finns andra ämnesområden som kan förekomma på provet och det är följande: ekonomisk 

analys, företagsvärdering, finansiering och nationalekonomi. Provet till högre revisorsexamen 

inkluderar även situationer som är mer komplexa och som därigenom kan innebära en förhöjd 

revisionsrisk (Revisorsnämnden, 2011 B). Det är även Revisorsnämnden som utfärdar 

godkännanden och auktorisationer (Jonnergård och Elg, 2011).  

 

Far Akademi har en utbildningsplan, bilaga 1, för de individer som vill bli godkända och 

auktoriserade revisorer (Far Akademi, 2011). Det är Far Akademi tillsammans med Fars 

utbildningsråd som tar fram utbildningsplanen. I utbildningsplanen står det angivet vilka 

kurser individen ska gå och hur många timmar som ska läggas ner på varje kurs. 

Utbildningsplanen är uppdelad på 0-6 år, där år 0-4 inriktar sig på revisorsexamen och år 4-6 

inriktar sig på högre revisorsexamen. Med hänsyn till Revisorsnämndens kunskapskrav inför 

revisors- och högre revisorsexamen uppdateras utbildningsplanen kontinuerligt (Far Akademi, 

2011).  

 

I uppsatsen kommer följande definition på kompetens att användas: Kompetens innebär en 

kombination av kunskaper, förmågor, färdigheter och tillgång till nätverk för att kunna utföra 

arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. 

 

Följande definition på kompetensutveckling kommer att användas i uppsatsen: Genom 

mentorskap, socialisationsprocess, uppdragsfördelning, den kontorsplats som individen har, 

utbildning och feedback kan en individ erhålla viktiga attribut såsom färdigheter, förmågor, 

kunskaper och få tillgång till nätverk. 

1.2 Problemdiskussion 

En revisors kompetens byggs upp under tiden som revisorn förbereder sig inför 

revisorsexamen och högre revisorsexamen, vilken sedan är ett uttryck för den kompetens 

revisorn innehar vid den tidpunkten. Något som inte har blivit ordentligt utforskat är den fas 

som en revisor genomgår mellan universitets-/högskolestudier fram till den punkt då 
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auktorisation uppstår (Collin et al, 2007). Det finns i Sverige ett prov för revisorsexamen (för 

att bli godkänd revisor) och ett prov för högre revisorsexamen (för att bli auktoriserad 

revisor). Proven ges två gånger varje år och deltagarantalet brukar vara kring 150-250 

personer vid revisorsexamen och 30 till 50 personer vid högre revisorsexamen. De som klarar 

provet är kring 50 procent av deltagarna (Revisorsnämnden, 2011 A). Det skulle därför vara 

intressant att undersöka hur olika revisionsbyråer bygger upp kompetensen hos sina revisorer 

och när de anses vara kompetenta nog för att avlägga högre revisorsexamen. 

 

Vi har valt att fördjupa oss i kompetensutvecklingen fram till auktorisation, då det är den 

högsta nivån inom revisorsprofessionen. Det går att nå fram till en högre position inom 

revisionsbyrån, exempelvis partnerskap, men inte inom professionen. 

 

När en revisor kommer till en revisionsbyrå har hon/han flera bakomliggande faktorer som 

kan påverka bemötandet och andra faktorer såsom mentorskap, uppdragsfördelning, 

socialisationsprocess, platsen på kontoret, feedback och utbildning. De bakomliggande 

faktorer som vi kommer att undersöka är kön, ålder, etnicitet samt storlek på revisionsbyrån.  

 

En revisor möter olika sociala krafter i revisionsbyrån, exempelvis nätverk vilket innebär 

relationer mellan olika människor, vilket påverkar varje enskild revisors möjlighet att bli 

utvald till de uppdrag som utvecklar revisorns kunskap (Collin et al, 2007). Genom ett nätverk 

kan människor påverka varandra. Ett nätverk behöver inte vara bundet till en organisation, 

vilket är en skillnad mellan ett nätverk och ett team, som består av människor som arbetar på 

samma företag. Social nätverksteori innebär en granskning av de relationer som finns mellan 

människor, hur de skapas och hur de påverkar individernas handlingar och 

handlingsmöjligheter (Edling och Rydgren, 2007). För att kunna få en ny tjänst kan det enligt 

Edling och Rydgren (2007) behövas att en individ har de rätta kontakterna, på rätt ställe och 

vid rätt tidpunkt. De individer som tillhör ett nätverk kan få möjligheter att utbyta idéer, 

information och tjänster, vilket kan leda till fördelaktigare uppdragsfördelning (Jonnergård 

och Elg, 2011). Vi undrar vad det är som styr vem av revisorerna som får de uppdragen som 

bäst förbereder dem för auktorisation. Vi vill därför försöka ta reda på om kontakter inom 

revisionsbranschen kan påverka en revisors karriär.  

 

En individ kan enligt social inlärningsteori lära sig genom att observera någon annan och 

därigenom uppmärksamma viktiga komponenter som finns i olika handlingar. Därefter är det 
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individens ansvar att minnas komponenterna och beteendet samt omvandla det till en 

prestation som individen kan jämföra med sina egna prestationer. Om individen kan få en 

positiv effekt av de nya kunskaperna såsom uppmuntran, belöning eller befordran, kan det ses 

som troligare att individen försöker implementera den nya handlingen (Gibson, 2004). Vi 

undrar därför om social inlärningsteori kan användas för att förstå 

kompetensutvecklingsutvecklingen i revisionsbyråerna. 

 

De nyanställda revisorerna tenderar att få i uppdrag att sköta detaljerna i revisionerna, medan 

de revisorerna som arbetat längre brukar sköta det övergripande arbetet (Öhman, 2004). Det 

kan vara till fördel för revisionsbyråerna att identifiera skillnaderna som finns i kunskap 

mellan nyanställda revisorer och de revisorer som arbetat ett tag, eftersom det kan vara till 

stöd vid utbildningen av revisorerna (Tubbs, 1992). Om en revisor blir placerad i närheten av 

andra revisorer med liknande arbetsuppgifter, kan de lättare dela erfarenheter och hjälpa 

varandra samt lättare skapa nya kontakter. Men om revisorn blir placerad i närheten av andra 

revisorer med helt andra arbetsuppgifter kan det påverka kompetensutvecklingen negativt, 

eftersom revisorn kan ha svårare att skapa kontakter och få råd och assistans. Var på kontoret 

som revisorerna blir placerade, kan därför påverka deras kompetensutveckling. Både de 

nyanställda revisorerna och de som arbetat längre på revisionsbyrån kan påverkas positivt av 

att mottaga feedback gällande deras arbetsprestation, då det kan påverka revisorernas 

kompetens positivt. Gammie och Joyce (2009) påpekar att revisorer som arbetar på mindre 

byråer får möjligheten att uppleva mer och därigenom erhålla erfarenheter inom fler områden, 

än revisorer som arbetar på någon av de ”Big four” byråerna. Storleken på byrån kan påverka 

kostnaden till formell utbildning som läggs ned på varje revisor (Danos et al, 1989). Inom 

varje revisionsbyrå byggs en gemensam referensram och kunskapsbas upp, vilken skiljer sig 

åt mellan olika revisionsbyråer bland annat på grund av storlek på byråerna (Öhman, 2004). 

Därför funderar vi på om storleken på revisionsbyråerna påverkar kompetensutvecklingen. 

 

Bédard och Chi (1993) anser att desto mer kunskaper som erhålls inom revisionsområdet, 

desto viktigare blir att förstå hur en revisor erhåller kunskap. Revisorer kan erhålla kunskap 

genom en kombination av olika faktorer såsom utbildning, undervisning och omfattande 

praxis (Bédard och Chi, 1993). Genom den praktiska utbildning som revisorerna genomför på 

revisionsbyrån, får de praktisk erfarenhet och därigenom utvecklas deras kompetens. I varje 

yrke kan det enligt Stockfelt (1988) behövas praktik innan en individ kan bli bra på det. Det 

räcker inte att sitta och lyssna och därigenom bli expert på ett yrke. Enligt Silfving och 
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Sjöberg (1993) kan en individ behöva prova på ett yrke samt göra sina egna upptäckter, 

eftersom det är genom sina egna erfarenheter som individer lär sig. Erfarenheter och 

kunskaper kan en individ erhålla bland annat genom att handla och pröva. Den praktiska 

utbildningen är därför en viktig faktor för att revisorerna ska lära sig sitt arbete och den 

kompetens som behövs för att slutligen klara högre revisorsexamen. 

 

Revisorer behöver enligt Bonner och Lewis (1990) ha generell kunskap inom området 

revision, vilket inkluderar grundläggande kunskaper om gällande regler, principer och 

standarder samt allmän kunskap gällande revision och redovisning. Den kunskapen erhålls 

genom formell utbildning och erfarenhet. De revisorer som har kontakt med vissa klienter 

erhåller specialiserad kunskap inom vissa områden, som inte andra revisorer inom samma 

byrå erhåller då de saknar kontakten med de klienterna, vilket innebär att alla revisorer inte 

har samma slags erfarenhet. En annan sorts kunskap som identifieras av Bonner och Lewis 

(1990) är generell affärskunskap, vilket inkluderar förståelse av incitament för styrning i olika 

situationer. Den kunskapen erhålls genom instruktioner och erfarenheter. En bestämmande 

faktor för en revisors kompetens är förmågan att kunna lösa olika problem. Alla revisorer har 

inte denna förmåga, eftersom det är en förmåga som är svår att lära sig, vilket innebär att vissa 

faktorer inte går att lära sig genom erfarenhet. De revisorer som utför sina uppgifter på ett 

utmärkt sätt kan inom byrån få möjlighet att utveckla sin erfarenhet och utbildning, medan de 

som utför dåliga prestationer kan få andra uppdrag eller blir av med jobbet (Bonner och 

Lewis, 1990). 

 

Enligt Abdolmohammadi (2004) kan en förståelse av de egenskaper som experterna innehar 

inom revisionsbranschen och hur dessa varierar mellan olika byråer hjälpa byråerna att forma 

utbildningsprogram. Det kan även vara till hjälp vid anställning av revisorer och vid 

utvärdering av de anställda, därför kan det kan vara en bra idé om det forskas inom detta 

område (Abdolmohammadi, 2004). Det är till fördel för byråer att utbilda en revisor inom 

varje specialområde än att utbilda alla revisorer inom alla specialområden, då det hade varit 

oerhört kostsamt för byråerna. Desto fler revisorer som blir involverade inom en 

beslutsprocess, desto kostsammare blir det eftersom kommunikation mellan människor är 

kostsamt (Danos et al, 1989). 

 

En nyanställd revisor behöver anpassa sig efter de värderingar, attityder och normer som finns 

på revisionsbyrån för lättare kunna skapa kontakter och utveckla sin kompetens. Om en 
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revisor inte anpassar sig efter revisionsbyråns värderingar, attityder och normer finns en risk 

att revisorn väljer att lämna revisionsbyrån eftersom hon/han kan uppleva svårigheter att 

kommunicera med andra och skapa kontakter. Det finns även en risk att en sådan revisor blir 

avskedad eftersom revisorn inte kan ses som en bra förebild för de andra revisorerna på 

revisionsbyrån. Ett sätt för en nyanställd revisor att anpassa sig efter kulturen som råder på 

revisionsbyrån kan vara att få en mentor. 

 

Mentorskapet kan enligt Kram och Isabella (1985) vara till fördel för individen både i början 

av karriären och även längre fram, det kan främja personlig utveckling och även individens 

karriär. Vissa mentorer är högre uppsatta inom byrån och är beredda på att ta ansvar för en 

anställd på en lägre nivå. Genom att förse en nyligen anställd med en mentor kan den 

anställde utvecklas och erhålla hjälp vid behov, vilket gynnar hela företaget (Siegel et al, 

1995). En nyanställd kan genom assistans av en mentor snabbare anpassa sig till arbetsmiljön 

och även utvecklas snabbare inom företaget (Siegel et al, 1995). Vi undrar därför om 

mentorskap främjar kompetensutvecklingen i revisionsbyråer. Eftersom det vanligen är män 

som innehar de höga posterna i revisionsbolag, kan det vara svårare för kvinnor att hitta en 

lämplig förebild (Morgan och Davidson, 2008). 

 

En del kvinnor bedöms inte utefter sina prestationer och sina förmågor, utan istället tenderar 

de att bli bedömda efter generella antaganden gällande familjeliv och framtida avsikter 

(Gammie och Gammie, 1997). Däremot är det inte lika vanligt att män blir utsatta för dessa 

antaganden, utan blir istället betraktade som arbetstagare. Även Collin et al (2007) påpekar att 

de antaganden som finns gällande kvinnor kan påverka hur lång tid det tar för en kvinna att bli 

auktoriserad. Collin et als (2007) huvudsakliga hypotes, som bygger på tidigare studier, är att 

det tar längre tid för kvinnor att bli auktoriserade. Trots att hypotesen har många argument 

och studier som stärker den, blev den förkastad av resultatet i Collin et als (2007) studie. När 

en godkänd revisor kommer tillbaka till arbetet efter en barnledighet, har klienterna blivit 

övertagna av någon annan under tiden, och i vissa fall får revisorn därför börja om och skaffa 

klienter igen (Jonnergård och Stafsudd, 2009), vilket är en faktor som kan öka tiden innan 

auktorisation. Vi vill därför undersöka om det tar längre tid för en kvinnlig revisor att bli 

auktoriserad än det tar för en manlig revisor. 

 9



1.3 Problemformulering 

Hur ser kompetensutvecklingen ut fram till högre revisorsexamen i revisionsbyråer? Vilka 

faktorer påverkar kompetensutvecklingen fram till högre revisorsexamen i revisionsbyråer? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur kompetensen byggs upp hos revisorer i 

revisionsbyråer från universitets-/högskoleexamen fram till högre revisorsexamen och 

därigenom kunna hitta faktorer som påverkar kompetensen för att kunna bidra till att revisorer 

klarar revisors- och högre revisorsexamen. 
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver vilket angreppssätt som vi valt på uppsatsen och vilken kunskapssyn 

som vi valt. Vidare specificeras var vi kommer att inhämta information gällande de olika 

områdena samt hur den kommer att sammansättas. 

2.1. Tillvägagångssätt 

Vid genomförande av en undersökning går det att välja mellan olika forskningsansatser, den 

ena handlar om att utgå från en teori och pröva hur den fungerar i verkligheten, vilket innebär 

deduktion. Den andra forskningsansatsen handlar om att samla in data och genom den skapa 

egna teorier, vilket innebär induktion (Bryman och Bell, 2005). Vi har använt oss av ett 

deduktivt angreppssätt i denna uppsats eftersom vi ville pröva kompetensutvecklingsmodellen 

som vi har kommit fram till utifrån teoriavsnittet, i olika revisionsbyråer. Eftersom litteraturen 

som finns inom vårt område är svag, kunde det därför finnas ett behov av induktion under 

tiden som empirisk data samlas in. Det fanns ett behov av induktion då vi upptäckte att en av 

våra sex kompetensutvecklingsfaktorer påverkade en revisors kompetens genom ytterligare 

två av de fyra faktorer, som en revisors kompetens består av. Vi använde oss av litteratur som 

finns gällande revisionsbyråer och även teori som finns inom området kompetensutveckling. 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod är traditionellt åtskilda, den kvalitativa metoden är mer 

inriktad på insikt och förståelse samt är lämplig att använda vid en djupare undersökning av 

en företeelse. Den kvalitativa metoden är flexibel och få undersökningsobjekt används samt 

ger en grundläggande förståelse för ämnet som studeras. En svaghet som finns med kvalitativ 

metod är att forskarens utgångspunkt kan ändras under undersökningen, vilket kan försvåra 

jämförelsen av den insamlade metoden (Holme och Solvang, 1997). En annan risk med 

kvalitativ metod är risken för subjektiv påverkan då forskaren ska försöka tolka 

respondenternas svar och även de personliga relationer som finns mellan forskaren och 

respondenten vid intervjutillfället (Bryman och Bell, 2005). 

 

Kvantitativ metod bygger på en del bearbetning och analysering av statistik, vilket möjliggör 

för generaliseringar. Frågeställningar och upplägg för undersökningen bestäms i förväg och 

förändras inte under arbetets gång, trots eventuell ny information samlas in, som kan påverka 

frågeställningen. Alla respondenter får samma frågor och svarsalternativ, vilket kan underlätta 

tolkning av resultaten. En svaghet med kvantitativ metod är att det kan vara svårt att avgöra 

 11



om den informationen som samlats in är relevant för undersökningen (Holme och Solvang, 

1997). 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod, eftersom vi var intresserade av att ta reda på 

respondenternas egna uppfattningar om kompetensutvecklingen på revisionsbyrån där de 

arbetar. Vi använde oss av fem fallstudier, vilket innebar sjutton intervjuer som vi fördjupade 

oss i. Eftersom vi valde en kvalitativ metod gav det oss möjlighet att föra en mer öppen dialog 

med respondenterna och därigenom få reda på hur kompetensutvecklingen ser ut på de 

revisionsbyråerna som vi valt. Resultaten från fallstudierna går inte att generalisera till någon 

annan population än revisionsbyråerna där fallstudierna genomfördes. 

 

Positivism innebär kausala samband och förklaringar, medan hermeneutik innebär ett 

tolkande och förstående arbetssätt. Hermeneutik innebär mer frihet än positivism och är inte 

bunden till några slumpmässiga urval och inte heller till stora representativa urval för 

generalisering. Genom att använda sig av hermeneutik försöker forskaren tillföra kvalitativa 

kunskaper till sin tolkning. Datan som samlas in kan genom hermeneutik ses som en helhet, 

vilket innebär att varje undersökning är unik och svår att upprepa, vilket varje fallstudie som 

vi genomfört är. Därför kan undersökningen inte anses vara gällande i andra sammanhang, 

vilket innebär att våra fallstudier inte går att generalisera. Eftersom 

kompetensutvecklingsstrategierna kontinuerligt förändras på revisionsbyråer är det svårt att 

upprepa våra fallstudier och få samma resultat. 

2.2 Informationsinhämtning 

Vi använde oss av vetenskapliga artiklar för att få en teoretisk grund i ämnet. För att få in 

information som vi använde för att testa vår kompetensutvecklingsmodell genomförde vi 

sjutton intervjuer i fem fallstudier. Vi använde oss även av information ifrån 

Revisorsnämnden, såsom statistik gällande de revisorer som klarade respektive inte klarade 

revisorsexamen och högre revisorsexamen. 

2.3 Informationssammansättning 

Vi har använt oss av litteratur om revisionsbyråer och teori om kompetensutveckling som vi 

sedan har kopplat samman och använt till att ta fram en kompetensutvecklingsmodell för 

revisorer. 
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3. Teori om kompetens och kompetensutveckling 

Nedan beskrivs teoriavsnittet som ligger till grund för vår kompetensutvecklingsmodell, 

innehållande olika faktorer som enligt vår föreställning påverkar en revisors 

kompetensutveckling. Slutligen kommer en sammanfattning av teoriavsnittet. 

3.1 Vår kompetensutvecklingsmodell och definitioner 

 

  Utbildning 

Kön  Socialisationsprocess   

Etnicitet  Mentorskap   Kompetens 

Ålder  Uppdragsfördelning  Auktorisation 

Storlek  Feedback   

  Plats 

 

Kompetensen som en revisor behöver för att klara högre revisorsexamen består enligt vår 

föreställning av färdigheter, kunskaper, förmågor och nätverk. Färdigheter består av att kunna 

attrahera nya klienter, behålla nuvarande klienter och utveckla dessa. Lagstiftning och seder 

är de kunskaper som revisorn behöver inneha. Revisorn behöver också ha förmågor i form av 

en värderingsförmåga och en förmåga att arbeta i grupp. Nätverk är en viktig resurs som 

revisorn behöver för att kunna bevara och utveckla den kompetens som behövs för att bli 

auktoriserad revisor, vilket kan ske genom att skapa kontakter som kan vara värdefulla och 

kan främja revisorns karriär. 

 

De faktorer som kan påverka kompetensutvecklingen hos en revisor är utbildning, 

socialisationsprocess, mentorskap, uppdragsfördelning, feedback och platsen revisorn får på 

kontoret. Kön, etnicitet och ålder tror vi påverkar hur mentor, uppdragsfördelning, plats, 

utbildning och feedback blir tilldelade revisorn samt hur revisorn genomgår 

socialisationsprocessen. Storleken på revisionsbyrån kan också påverka dessa faktorer.  

 

Begreppet kompetens har många olika innebörder, av dessa beskrivs ett antal som bestående 

av: kunskaper, talanger, förmågor och färdigheter som tillsammans kan användas för att utöva 

en uppgift (Baartman et al, 2007; Gosling, 1999; Schippmann et al, 2000; Rönnqvist, 2001; 

Sandberg, 1987; Sandberg, 2000; McEvoy et al, 2005; Rodriguez et al, 2002). Kompetens kan 
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också ses som en förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett effektivt och skickligt sätt (Hassall 

et al, 1996; Lindgren, 1996; McEvoy et al, 2005; Svenska Akademien, 2011), eller kunskaper, 

förmågor och färdigheter för att på ett framgångsrikt sätt kunna utföra vissa arbetsuppgifter 

(Ennis, 2008). För att en individ ska kunna bevara sin kompetens, kan det behövas tillgång till 

olika nätverk (Sandberg, 1987). 

 

En definition på yrkeskompetens som finns, innebär att en individ som är yrkesmässigt 

kompetent har ett utbud av talanger, kunskaper och en förståelse som kan appliceras på olika 

situationer och företag (Hassall et al, 1996; Sandberg, 2000). 

 

Ovanstående definitioner av kompetens gjorde att vi kom fram till att en kompetent revisor 

behöver kunskap inom revisionsbranschen och färdigheter att få nya kunder och utveckla 

befintliga. En kompetent revisor behöver också en förmåga att göra värderingar och en 

förmåga att arbeta i grupp samt att ha tillgång till nätverk för att kunna bevara och utveckla 

sin kompetens. Därför kommer följande definition av kompetens att användas i uppsatsen: 

Kompetens innebär en kombination av kunskaper, förmågor, färdigheter och tillgång till 

nätverk för att kunna utföra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. 

 

Kompetensutveckling innebär enligt Rönnqvist (2001) och Ellström (1992) de åtgärder som är 

ägnade åt att öka individers potentiella handlingsförmåga i relation till en särskild uppgift, 

situation eller kontext. Kompetensutveckling kan också innebära att överföra viktiga attribut 

såsom kunskaper och färdigheter, som en anställd inte besitter. Olika aktiviteter på 

arbetsplatsen såsom kurser, arbetsplatsförlagd utbildning och arbetsrotation kan användas för 

att överföra de viktiga attributen till de anställda och därigenom utveckla individers karriärer 

och öka deras kunskaper (Sandberg, 2000; Gosling, 1999). 

 

Genom ovanstående definitioner av kompetensutveckling kom vi fram till att revisorn kan 

utveckla sin kompetens genom mentorskap, socialisationsprocess, uppdragsfördelning, 

platsen revisorn får på kontoret, utbildning och feedback. Följande definition av 

kompetensutveckling kommer därför att användas i uppsatsen: Genom mentorskap, 

socialisationsprocess, uppdragsfördelning, den kontorsplats som individen har, utbildning och 

feedback kan en individ erhålla viktiga attribut såsom färdigheter, förmågor, kunskaper och få 

tillgång till nätverk. 
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3.2 Kompetens och kompetensutveckling 

I början på 1970-talet blev kompetens, som ansågs vara individuella egenskaper, erkänd som 

en viktig faktor i en anställds prestation och framgång (Ennis, 2008). De individuella 

egenskaperna ansågs som ungefär lika viktiga som individens akademiska kunskap och 

förmåga. Enligt Ennis (2008) finns det en kärnkompetens som alla arbetstagare behöver ha, 

vilken inkluderar kunskaper, färdigheter och förmågor. En kompetensmodell som beskrivs av 

Ennis (2008) inkluderar flera olika nivåer, varav de lägre nivåerna fungerar som byggstenar 

för de högre nivåerna. Den kompetensen som är den grundläggande innehåller förmågan att 

skriva, tala, läsa, beräkna, ifrågasätta, självkänsla och förmågan att ta individuellt ansvar. På 

en högre nivå av kompetens finns viljan att lära, team lärande, självkännedom, kunskap inom 

vissa ämnen och ärlighet som visar respekt mot andra. Den position en anställd innehar 

erfordrar olika kompetenser, det vill säga vissa kompetenser är viktigare än andra för att 

kunna utföra olika arbetsuppgifter. 

 

Kompetensutveckling kan ske stegvis, där individer successivt lär sig kunskaper och 

färdigheter, som de bland annat förvärvar genom praktiska erfarenheter på arbetsplatsen 

(Dall’Alba och Sandberg, 2006). Utgångspunkten i kompetensutveckling kan vara den mängd 

kunskaper och färdigheter som en individ besitter. För att bli bra på ett yrke behöver en 

individ först lära sig de grundläggande kunskaperna och färdigheterna som är relevanta för det 

yrke som individen valt. Därefter kan individen om hon/han vill lära sig mer avancerade 

kunskaper och färdigheter. På en arbetsplats kan arbetsgivaren förvänta sig att de anställda 

successivt lär sig ytterligare kunskaper och färdigheter genom bland annat informell och 

formell utbildning. Kompetensutveckling kan innebära mer än att lära sig kunskaper och 

färdigheter, det innebär också att kunna hantera de situationer som uppstår i det dagliga 

arbetet (Dall’Alba och Sandberg, 2006). 

 

Viss forskning har visat att kompetens i första hand inte består av enbart attribut som 

förvärvats genom formell och informell utbildning. Kunskaper och färdigheter kan formas 

genom att förstå den praxis som finns inom branschen som en individ arbetar (Dall’Alba och 

Sandberg, 2006). Förutom praxis och akademisk utbildning kan också social kompetens och 

samarbetsförmåga ses som viktiga på en arbetsplats (Rodriguez et al, 2002). Den sociala 

kompetensen och samarbetsförmågan kan även ha en inverkan på en individs prestation på ett 

företag. 
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Mathisen (2009) pekar på bland annat två olika nivåer av kompetens gällande en individs 

insikt om sin egen kompetens: medveten inkompetens och medveten kompetens. Vid 

medveten inkompetens är en individ medveten om att hon/han utför arbetet på ett dåligt sätt, 

och individen kan till och med efteråt inse hur hon/han skulle ha gjort. Individen som 

kännetecknas av medveten kompetens är medveten om vad hon/han gör och gör 

ansträngningar för att förbättra sig, även om det inte alltid lyckas (Mathisen, 2009). Hur 

kompetent en individ tror sig vara, kan påverka individens agerande med andra individer och 

den rådande arbetsmiljön (Gibson, 2004).  

 

En modell för kompetensanalys som har utvecklats av Sandberg (1987), består av olika 

komponenter, nämligen kunskap, färdighet, kultur, nätverk och kapacitet. Kunskap är enligt 

Lindelöw (2008) sådant en individ kan, vilket innebär det som en individ har lärt sig genom 

exempelvis utbildning och erfarenhet. Varje individ har olika färdigheter och dessa baseras 

bland annat på tidigare erfarenheter, vilket kan göra kunskapen unik och personlig (Granberg, 

2003). Kunskaper och färdigheter kan enligt Hassall et al (1996) bidra till att skapa en 

kompetent och professionell person. Kultur kan enligt Sandberg (1987) innebära en persons 

handlingar, normer, värderingar, regler och det klimat som finns inom organisationen. För att 

en individ ska kunna utveckla och bevara sin kompetens kan det behövas någon tillgång till 

interna och externa informationskällor. De etablerade relationer som finns kallas för nätverk. 

Relationerna kan se ut på många olika sätt, de kan exempelvis vara ensidiga eller bestå av en 

släkting eller vän. Relationerna påverkas även av hur ofta personerna kan nå varandra och hur 

bra de känner varandra. Komponenten kapacitet består enligt Sandberg (1987) av tre faktorer, 

tid, kvantitet och kvalitet. Det innebär hur mycket en individ kan prestera under ett visst 

tidsintervall och även att individen kan uppnå de kvalitetskrav som finns. 

3.2.1 Kompetens och kompetensutveckling hos revisorer 

Det mänskliga kapitalet kan ses som den viktigaste resursen i ett revisionsföretag. Därför kan 

det vara viktigt att inneha revisorer med tillräcklig kompetens och yrkesmässiga egenskaper, 

så de kan utföra sitt arbete enligt de lagar och regler som finns inom branschen.  

 

Revisionslagen (1999:1079) har ett kompetenskrav på revisorer, vilken innebär att en revisor 

behöver ha rätt insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs 

för att fullgöra ett uppdrag. Att investera i utbildning av revisorer, i deras praktiska erfarenhet 
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och deras fortsatta professionella utveckling är enligt Cheng et al (2009) viktiga faktorer som 

kan öka kompetensen hos revisorer. En revisor kan inte följa god revisorssed och god 

revisionssed utan ordentlig utbildning och erfarenhet. Efter att revisorer har klarat de 

akademiska utbildningskrav som finns för att bli auktoriserad revisor, börjar de sina karriärer 

på en revisionsbyrå som revisorsassistent. På revisionsbyrån utvecklas revisorernas 

kompetens och de får bland annat erfarenhet genom sina arbetsuppgifter. En revisionsbyrå 

kan utvecklas genom att utveckla sin personal, vilket kan göras genom att revisorer klarar 

högre revisorsexamen. Att klara högre revisorsexamen är ett viktigt steg i den anställdes 

professionella utveckling, eftersom auktorisation är det högsta steget inom 

revisorsprofessionen, vilket representerar bland annat professionalism, färdigheter och 

kompetens. Det kan därför vara en investering för revisionsbyrån att hjälpa revisorerna att 

klara högre revisorsexamen (Cheng et al, 2009). 

 

Revisionsbyråer i Sverige har både revisionstjänster och konsulttjänster (McNamara och 

Whelan, 2006). Konsulttjänster kan fokusera på klientens vinst och även metoder för interna 

kontroller. Men existensen av sådana dubbla förhållanden, det vill säga både en revidering av 

kundföretaget och konsulttjänster för att öka vinsten har öppnat en diskussion om revisorns 

oberoende (McNamara och Whelan, 2006). Det finns tre olika faktorer som en revisor slits 

mellan och som leder fram till revisorns professionella identitet, nämligen sin professionella 

roll, lojaliteten till företaget som blir reviderat och revisionsbyrån som revisorn arbetar på 

(Warren och Alzola, 2009). Men den insikten som fås genom konsulttjänsterna kan påverka 

revisionskvaliteten på ett positivt sätt (McNamara och Whelan, 2006). 

 

Revisorn har medveten kompetens när han/hon känner sig redo och tror att han/hon har 

tillräckligt med kompetens att avlägga revisors- eller högre revisorsexamen. Känner däremot 

revisorn inte sig redo att avlägga revisors- eller högre revisorsexamen har han/hon en 

medveten inkompetens. 

 

Kompetens kan ses som bestående av fyra komponenter, nämligen kunskaper, färdigheter, 

förmågor, och nätverk. Kunskaper består bland annat av det som en revisor behöver kunna om 

gällande lagstiftning och seder. Färdigheter inkluderar att revisorn kan attrahera, behålla och 

utveckla klienter. Revisorn behöver därför kunna marknadsföra sig själv och kunna skaffa nya 

uppdrag till revisionsbyrån, samtidigt som revisorn kan försöka sälja andra tjänster till 

befintliga klienter och därigenom skapa fler inkomster till revisionsbyrån. Kunskaper och 
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färdigheter bidrar enligt Hassall et al (1996) till att skapa en kompetent och professionell 

person. De förmågor som en revisor kan behöva ha är förmågan att värdera och göra 

bedömningar. Mycket av en revisors arbete består av att bedöma var den största risken finns. 

En studie som gjorts beskriver att för att förstå hur en revisor gör en värdering kan det 

behövas en insikt i den kunskapen som revisorn har (Frederick och Libby, 1986). I en revision 

finns det flera saker som ska göras och varje sak kan behöva en viss sorts kunskap och 

arbetsprocess. Studier har genomförts angående revisorers erfarenheter och om det påverkar 

deras bedömningar i olika revisionsfrågor (Abdolmohammadi och Wright, 1987). Resultaten i 

studierna har skiljt sig åt, vilket kan bero på att erfarenhet kan vara till fördel för revisorer vid 

mer komplexa bedömningar, medan erfarenhet kanske inte är lika viktigt vid bedömningar 

som är mer strukturerade och som är mer rutinartade (Abdolmohammadi och Wright, 1987). 

En annan förmåga som en revisor kan behöva ha, är förmågan att arbeta i grupp, då revisorer 

arbetar i team när de utför en revision (Jonnergård et al, 2010). För att en revisor ska kunna 

utveckla och bevara sin kompetens kan det behövas någon tillgång till interna och externa 

informationskällor. De etablerade relationer som finns kallas för nätverk. Relationerna kan se 

ut på många olika sätt och kan även påverkas av hur ofta personerna kan nå varandra och hur 

bra de känner varandra. 
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De egenskaper som i vissa fall kan ses som viktigare för nyanställda revisorer, är tekniska 

kunskaper och färdigheter samt förmågan att kunna arbeta i ett team (Jonnergård et al, 2010). 

En nyanställd revisor behöver lära sig arbetsrutinerna för att kunna växa i sina 

Kompetens

Nätverk Förmågor 
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arbetsuppgifter. Genom att arbeta i ett team har den nyanställde revisorn möjlighet att skapa 

kontakter som kan vara värdefulla att ha vid en eventuell befordran. Hos revisorer som arbetat 

längre är förmågan att attrahera kunder och att kunna vara lönsam viktiga. Förmågan att 

attrahera, behålla och även utveckla klienter blir viktigare desto högre upp i karriären en 

revisor kommer (Jonnergård et al, 2010). Godkända och auktoriserade revisor har egna 

klienter, och genom att marknadsföra sig på ett bra sätt kan de skaffa fler klienter. Att skaffa 

fler klienter innebär högre lönsamhet för revisionsbyrån, vilket är till fördel för revisorn. Om 

revisorerna lyckas behålla sina klienter och utveckla dem, genom att exempelvis sälja fler 

tjänster (bland annat konsulttjänster), ses det som något positivt för revisionsbyrån. Genom att 

anställa välutbildad personal, kan en revisionsbyrå öka kompetensen i revisionsbyrån. 

Exempel på faktorer som revisionsbyrån kan använda för att öka kompetensen hos de 

anställda är, fortsatt professionell utveckling, uppmuntra de anställda till att klara högre 

revisorsexamen och behålla de anställda på revisionsbyrån (Cheng et al, 2009). 

 

Revisorer tenderar enligt Cravens et al (1994) att i vissa fall koncentrera sig på en specifik 

industri, som exempelvis olja, för att skapa ett bra rykte inom en specialisering. Genom att 

skapa ett gott rykte inom ett visst område, har den revisorn skapat en konkurrensfördel över 

andra revisorer som då behöver skaffa erfarenhet och vidareutbildning för att kunna 

konkurrera inom den industrin. Genom att ha ett gott rykte kan en godkänd revisor ha 

möjlighet att lättare skaffa sig klienter och även behålla dessa (Cravens et al, 1994). 

Förmågan att kunna sälja revisionsuppdrag och dra in nya klienter har blivit viktigare i 

revisionsbyråer. Den förmågan kan bidra till att en revisors karriär förbättras genom att 

revisorn blir belönad på olika sätt för att förbättra hennes/hans kompetensutveckling 

(Jonnergård och Elg, 2011; Jonnergård et al, 2010).  

3.3 Social nätverksteori och nätverk 

En definition av nätverk enligt Granberg (2009) innebär att socialt nätverk består av relationer 

mellan människor. Genom relationerna har olika personer kontakt med varandra och kan 

därigenom påverka varandra. Ett nätverk är inte bundet till en organisation, det vill säga en 

individ kan ha relationer och kontakter med människor utanför organisationen. Det finns 

därigenom en skillnad mellan nätverk och ett team, eftersom team finns inom en organisation 

och består därför enbart av individer därifrån. 

 

 19



Nätverk är enligt Abrahamsson et al (2002) något som individer aktivt skaffar sig, inte bara 

något som individer föds med. Den sociala kompetensen används inte enbart utåt mot 

företagets kunder, utan även mot arbetskollegor inom organisationen för att skapa nätverk. 

För att kunna få en ny tjänst kan det enligt Edling och Rydgren (2007) behövas att en individ 

har de rätta kontakterna, på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. De revisorer som tillhör ett 

nätverk kan få möjligheter att utbyta idéer, information och tjänster, vilket kan leda till 

fördelaktigare uppdragsfördelning (Jonnergård och Elg, 2011). 

 

Social nätverksteori innebär en granskning av de relationer som finns mellan människor, vilka 

skapar en social struktur som kallas för nätverk. Edling och Rydgren (2007) tror att fokus 

ligger på relationerna mellan individerna, hur de skapas och hur de påverkar individernas 

handlingar och handlingsmöjligheter. På en arbetsplats kan det exempelvis finnas två olika 

relationer mellan individerna, nämligen relationen kollega och relationen vänskap. De 

individer som arbetar tillsammans på en arbetsplats, är kollegor och har därför den relationen 

med varandra. Några av de anställda kan vara vänner, vilket innebär att mellan de individerna 

finns relationen vänskap. Den individ som har flest kontakter, kan rimligtvis vara den som de 

andra i nätverket är mest beroende av enligt Edling och Rydgren (2007), och kan därför ha 

den största möjligheten att utöva sitt inflytande. Inom social nätverksteori kan bland annat 

mentorskap ses som en viktig process av formell och informell socialisation (Ehrich et al, 

2001).  

 

I en studie visade det sig att de revisorer som utvecklade ett brett och inflytelserikt nätverk, 

fick en bra start på sin karriär. Detta stödjer tidigare forskning som har visat att nätverk är en 

central del i att lyckas med en framgångsrik karriär (Elg och Månsson, 2011). För en revisor 

är nätverk också betydelsefullt för att bland annat få nya uppdrag. Om en revisor inte gör sig 

känd så vet ingen om att hon/han finns och därför blir det svårt för revisorn att få nya 

uppdrag. Om revisorn ser till att jurister och individer som arbetar på en bank känner till 

revisorn kan de individerna rekommendera revisorn när nyföretagare och liknande kommer 

och ber dem om råd. Nätverken som en revisor bygger upp kan även vara bra i de fall där 

revisorn behöver tips och råd, eftersom revisorn då vet vem hon/han ska fråga och som 

innehar den kunskapen som söks. 

 

En viktig del i en individs kompetens kan enligt Sahlqvist och Jernhall (1997) vara förmågan 

att kunna använda kontakter, relationer och nätverk för att skapa förändringar. Kontakter kan 

 20



enligt Sahlqvist och Jernhall (1997) innehålla attityder som har betydelse för det som kallas 

social kompetens, vilket innebär det sätt som en individ förhåller sig till andra människor. En 

grund för personligt välbefinnande och en förutsättning för att kunna utvecklas, innebär 

yrkesmässiga och privata kontakter med andra människor. 

 

Individer tenderar enligt Edling och Rydgren (2007) att välja relationer med andra individer 

som liknar dem själva på olika sätt, exempelvis genom social klass, etnicitet eller religion. 

Varje individ föds också in i ett nätverk, men i dessa finns det ålders- och könsskillnader. 

Rika människor tenderar att skapa relationer med andra rika människor och högutbildade 

människor tenderar att skapa relationer med andra högutbildade människor. Detta kan bero på 

att sådana människor delar intressen eller kan det bero på att de arbetar på samma arbetsplats, 

men det kan också bero på att de bor i samma bostadsområde. Människor som är socialt lika 

tenderar att dela samma smak, exempelvis när det gäller konsumtion och människor som delar 

smak tenderar att tycka att de är mer attraktiva än de människor som inte delar samma smak. 

De människor som har färre resurser riskerar att bli utestängda från vissa nätverk på grund av 

att de saknar de rätta kontakterna (Edling och Rydgren, 2007).  

 

Eftersom revisionsbyråerna till största delen har män på de höga posterna kan det bli problem 

för kvinnorna på byråerna att få ta del av nätverken som uppstår, om män enbart väljer andra 

män till att ta del av nätverken och den kunskapen som finns där. 

3.4 Social inlärningsteori 

Det finns flera författare som har skrivit om social inlärningsteori, men den författaren som 

vanligtvis nämns i sammanhanget är Albert Bandura (Gibson, 2004). Han har studerat teorin 

och anser att fokus på teorin kan behöva ligga i observationer. Bandura tror att människor kan 

lära sig genom att enbart observera andras beteenden (Gibson, 2004). Men för att en individ 

ska kunna lära sig genom att observera någon annan behöver de uppmärksamma de viktiga 

komponenterna som finns i de olika handlingarna. För att informationen som 

uppmärksammats ska vara användbar kan individen behöva komma ihåg de olika 

komponenterna och beteendet. Därefter kan individen omvandla informationen till en 

prestation, individen kan då jämföra sin prestation och handling med den handlingen som 

individen minns. Individen kan öva på sin prestation och justera den för att den ska kunna bli 

jämförbar med den observerade handlingen. Om individen tror att den observerade 

handlingen kan få en positiv effekt såsom uppmuntran, belöning eller befordran, kan det ses 
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som troligare att individen försöker implementera den nya handlingen. Den informationen 

som individen mottager och som kan påverka individens beteende eller prestationer, 

inkluderar också mekanismen feedback (Gibson, 2004). 

 

I revisionsbyråer kan nyanställda få hjälp med att socialisera sig om de till exempel får en 

mentor. Genom att observera mentorns handlingar och prestation kan den nyanställda revisorn 

lära sig hur det går till i det dagliga arbetet och även lära sig företagskulturen som råder på 

revisionsbyrån. 

 

I den sociala inlärningsteorin beskrivs lärande som bestående till stor del av förnyande av 

kunskaper genom olika kognitiva processer. Teorin har applicerats på många olika 

utbildningssituationer över människors livstid, på olika situationer och problem, och har visat 

sig vara användbar på vuxna människor och deras utbildningssituationer (Gibson, 2004). 

3.5 Utbildning 

Utbildning kan utveckla individers kunskaper, förmågor och meriter, vilket utvecklar 

individernas kompetens (Tharenou et al, 1994). Rönnqvist (2001) identifierar några olika 

former för kompetensutveckling, där bland annat formell utbildning, informell utbildning och 

informellt lärande ingår. Formell utbildning kan bestå av externa kurser, företagsgemensam 

utbildning, intern utbildning och arbetsanknuten utbildning för att utbilda sin personal och 

därigenom öka de anställdas yrkesskicklighet (Granberg, 2003; Dall’Alba och Sandberg, 

2006; Rönnqvist, 2001; Kock et al, 2008). Externa kurser innebär att företaget skickar iväg sin 

personal, för att bland annat utveckla deras kunskaper, och att det inte är företaget självt som 

håller i kurserna. Den interna utbildningen innebär att individerna i företaget blir utbildade 

inom företaget genom exempelvis olika kurser, vilket kan öka kompetensen. Formell 

utbildning har i vissa fall haft en positiv effekt på de anställdas kompetens, motivation och 

deras prestation (Way, 2002). Sådan utbildning har haft en positiv effekt på 

kompetensutvecklingen hos en del anställda och kan även vara motiverande för de anställda 

att tillämpa sina kunskaper i arbetsrelaterande aktiviteter (Way, 2002). Formell utbildning 

riktar sig både till nyanställda för att de ska kunna lära sig yrket, och det riktar sig till de 

anställda som varit på arbetsplatsen en längre tid för att de ska kunna fortsätta att utbildas 

(Dall’Alba och Sandberg, 2006). Efter kurserna kan företaget ändra arbetsuppgifterna för de 

anställda och därigenom utveckla deras kompetens (Kock et al, 2008). Den informella 

utbildningen behöver inte vara lika organiserad och planerad som den formella utbildningen. 
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Den inkluderar faktorer såsom konferenser, självstudier, personalträffar och personalmöten. 

Informellt lärande ingår i det dagliga arbetet på så sätt att individer lär sig genom att deras 

arbetsuppgifter och arbetsformer förändras. Detta kan ske genom studiebesök, arbetsrotation, 

handledning och vikariat och varje dag när individer arbetar (Rönnqvist, 2001; Dall’Alba och 

Sandberg, 2006).  

 

Informationen och kunskapen som en individ erhåller av exempelvis en kurs kan verka bra 

och nyttig, men det kan vara svårt för individen att implementera den nya kunskapen i sina 

arbetsuppgifter och dagliga arbete. Olika människor mottager, upplever och använder 

kunskap och information på olika sätt (Gjems, 2001). Efter en genomgången utbildning eller 

kurs, ordnad av företaget, är det till stor del individens ansvar att implementera de nya 

kunskaperna i det dagliga arbetet (Hoojiberg och Lane, 2009). 

 

Granberg (2003) identifierar en metod som kan användas i samband med personal- och 

kompetensutveckling, nämligen action learning. Action learning bygger på olika principer om 

hur individer lär sig, exempelvis kan de lära sig av varandra, genom att reflektera över hur de 

hanterat verkliga problem, eller när de får möjlighet att ifrågasätta de värderingar som de 

baserar sitt handlande på och de kan även lära sig när de får feedback av andra (Sofo et al, 

2010; Granberg, 2003). Grundprinciperna i action learning innebär att det ska utveckla 

samarbetsrelationer, vidga individernas perspektiv, leda till konkreta förändringar och skapa 

en gemensam grund för kunskap och erfarenhet, vilket kan leda till kompetensutveckling hos 

individer (Granberg, 2003). Genom att action learning integrerar utbildningsaspekten med 

företaget kan företagets resultat förbättras (Sofo et al, 2010). Andra former av utbildningar är 

mer troliga att förlita sig på vanliga problem och använda sig av förutsägbara lösningar, 

medan action learning uppmuntrar intelligens, självtillit och förmågan att vara innovativ. 

Action learning bygger på konkreta erfarenheter och individers kritiska reflektioner, vilket 

innebär att utbildningen kan bli lärorik och går att applicera på det aktuella företaget. En 

viktig grund i action learning är de frågor som ställs av de anställda. Genom att ställa frågor 

går det lättare att förstå ett komplext problem och att skapa nya strategier, samtidigt som 

arbetsteamet kan ha lättare att arbeta tillsammans. Genom att ställa frågor kan individerna 

reflektera angående sina handlingar och därigenom har de möjlighet att skapa en bättre 

förståelse för sina handlingar. I action learning ses frågeställningar som en social handling, 

vilken har möjlighet att skapa starkare arbetsteam (Sofo et al, 2010). 
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Om individer utför aktiviteter som inte i första hand är ägnade åt kompetensutveckling, kan 

det uppstå en sekundär effekt, vilket innebär att det ändå kan innebära kompetensutveckling 

för individen och kan därför ses som utbildande. Ellström (2005) har identifierat tre strategier 

för kompetensutveckling, nämligen ”lära-på-jobbet”-strategin, ”lära-sig-själv”-strategin och 

”lära-av-andra”-strategin. ”Lära-på-jobbet”-strategin innebär bland annat kurser på 

arbetsplatsen, personalmöten, studiebesök på andra avdelningar inom företaget och skapande 

av arbetsteam. Genom denna strategi kan kompetens användas och förvärvas parallellt. ”Lära-

sig-själv”-strategin innebär bland annat kurser som anordnas utanför arbetsplatsen, inköp av 

facklitteratur samt självstudier. Genom denna strategi förvärvas först kompetensen och 

används först därefter. ”Lära-av-andra”-strategin innebär bland annat deltagande i nätverk och 

studiebesök utanför arbetsplatsen. I den sista strategin lär individen sig främst genom att se 

hur andra gör och den är lite av en kombination av de två föregående strategierna. I praktiken 

kombineras vanligtvis alla tre strategierna, det kan vara en fördel att kombinera minst två av 

dem eftersom det underlättar ett kvalificerat lärande och därigenom leder till 

kompetensutveckling (Ellström, 2005). 

 

Förändringar i en individs talanger, kunskaper, attityder och värderingar påverkas av bland 

annat erfarenheter och utbildning, vilket leder till kompetensutveckling. Individer har 

möjlighet att lära sig när de upptäcker och korrigerar misstag. En individs kunskapsutveckling 

påverkas i många fall av andra individer (Sofo et al, 2010). 

3.5.1 Utbildning i revisionsföretag 

Genom att utbilda sina anställda kan revisionsbyråerna utveckla kompetensen hos revisorerna 

inom områden som lagstiftning, seder och liknande som behövs inom revisionsarbetet. 

Utbildning utvecklar inte bara revisorers kunskaper utan kan även utveckla deras förmågor, 

vilket leder till kompetensutveckling (Tharenou et al, 1994). Några former av utbildning som 

kan finnas i revisionsbyråer är formell och informell utbildning samt action learning. Den 

formella utbildningen består av bland annat interna kurser inom revisionsbyrån och externa 

kurser som kan hållas av bland annat Far Akademi (Rönnqvist, 2001). Formell utbildning 

riktar sig till nyanställda revisorerna för att de ska kunna lära sig yrket, och det riktar sig även 

till de anställda som varit på arbetsplatsen en längre tid för att de ska kunna fortsätta att 

utbildas (Dall’Alba och Sandberg, 2006). Det finns nämligen fortbildningskrav från 

Revisorsnämnden som omfattar minst 200 timmar utbildning under en femårsperiod, 

fortbildningen får däremot inte understiga 20 timmar per år (Far, 2011). De revisorer som är 
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medlemmar i Far har också ett fortbildningskrav på minst 120 timmar utbildning under en 

treårsperiod, där fortbildningen inte får understiga 20 timmar per år (Far, 2011). Efter 

kurserna kan revisionsbyrån ändra arbetsuppgifterna för revisorerna och därigenom utveckla 

deras kompetens (Kock et al, 2008). Informellt lärande ingår i det dagliga arbetet på så sätt att 

revisorer lär sig genom att deras arbetsuppgifter och arbetsformer förändras, vilket ger 

revisorn erfarenheter inom olika områden. Detta kan ske genom arbetsrotation, mentorskap 

och varje dag när revisorerna arbetar (Rönnqvist, 2001; Dall’Alba och Sandberg, 2006). 

 

Grundprinciperna i action learning innebär att samarbetsrelationer utvecklas, revisorernas 

perspektiv vidgas, leda till konkreta förändringar och skapa en gemensam grund för kunskap 

och erfarenhet, vilket kan leda till kompetensutveckling hos revisorerna (Granberg, 2003). 

Action learning uppmuntrar intelligens, självtillit och förmågan att vara innovativ hos 

revisorerna. Action learning bygger på konkreta erfarenheter och revisorers kritiska 

reflektioner, vilket innebär att utbildningen kan bli lärorik och går att applicera på den 

aktuella revisionsbyrån (Sofo et al, 2010). Om revisionsbyrån lyckas identifiera revisorernas 

kunskapsnivå, går det att hitta lämpliga kurser och utbildningar som de olika revisorerna 

behöver för att kunna förbättra sin kompetensutveckling (Tubbs, 1994). 

 

De utbildningar som revisorer genomgår, bidrar med generell kunskap om bland annat aktuell 

lagstiftning, som revisorn sedan självständigt lär sig att kunna tillämpa i speciella situationer 

(Jonnergård och Elg, 2011). Kunskapen som erhålls vid olika utbildningar, kan vara svår för 

revisorn att implementera i sina dagliga arbetsuppgifter, speciellt som det till stor del är 

revisorns eget ansvar att implementera de nya kunskaperna i det dagliga arbetet (Hoojiberg 

och Lane, 2009). 

3.6 Socialisationsprocess 

Den process där individer medvetet eller omedvetet förändrar sitt beteende och attityder för 

att uppfylla de normer som finns i den grupp individen vill bli en del av, kallas för 

socialisationsprocess. De anställda som finns på ett företag socialiseras in i den kultur och de 

normer och värderingar som finns där (Lowe et al, 2001).  

 

Anställda i en organisation anser i vissa fall att de normer och värderingar och de sätt som de 

arbetar på är en självklarhet, men det behöver det inte vara för de nyanställda. En nyanställd 
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kan därför genomgå en socialisationsprocess, i vilken de befintliga normerna och 

värderingarna i organisationen överförs till den nyanställde (Gjems, 2001). 

 

I ett företag kan vissa individer som tagit till sig företagets normer och värderingar, bli 

utvalda som förebilder och därigenom vara till hjälp vid socialisation av de nyanställda. De 

kvinnor som anställs på företaget kan ha svårt att hitta en lämplig förebild eftersom de höga 

posterna i många företag innehas av män. Kvinnorna kan därför ha svårt att hitta individer 

som de kan identifiera sig med. Om en kvinna väljer en man som förebild kan det uppstå 

komplikationer eftersom mannens attityder och beteenden inte alltid anses vara acceptabla för 

en kvinna. Det kan därför i vissa fall ses som olämpligt om en kvinna har en man som förebild 

(Lowe et al, 2001). 

 

Om en nyanställd får en mentor, kan det leda till att individen får lära sig de normer och 

värderingar som finns på företaget samt därigenom lättare anpassa sig efter dem. Genom 

mentorn kan skyddslingen få ta del av nätverk och ha möjlighet att skapa nya kontakter samt 

utöka sina färdigheter. Om den nyanställde redan har liknande normer och värderingar kan 

socialisationsprocessen vara lättare eftersom individen inte behöver genomgå processen att 

anpassa sig efter normerna och värderingarna. 

3.6.1 Socialisationsprocess i revisionsbyråer 

När en revisor börjar arbeta på en ny revisionsbyrå, behöver revisorn anpassa sig efter de 

rådande normer, attityder och värderingar som råder där (Gjems, 2001). Om en revisor inte 

blir socialiserad på ett bra sätt, det vill säga om revisorn inte tar till sig och anpassar sig efter 

de normer och värderingar som finns på revisionsbyrån, kan det uppstå konflikter som gör att 

den anställde förmodligen kommer att lämna revisionsbyrån frivilligt eller ofrivilligt. 

Revisionsbyrån som lagt ned resurser på rekrytering och utbildning på en revisor som inte kan 

anpassas efter det rådande klimatet, förlorar den investering de lagt ned på revisorn (Lowe et 

al, 2001). 

3.7 Mentorskap 

En typ av mentor är en person som har en känslomässig investering i utvecklingen av en 

skyddsling. Kännetecknande för vissa mentorer är att dem är erfarna inom den aktuella 

branschen (Morgan och Davidson, 2008). Mentorskap försöker enligt Gilbreatha et al (2008) 

tillgodose de utvecklingsbehov som finns och därigenom göra ett betydande bidrag till 
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kommande generationer. I studien utförd av Gilbreatha et al (2008) visade det sig att en 

mentor som var kompetent och hjälpsam var värdefull för skyddslingen. Det som 

kännetecknar en typ av skyddsling är enligt Granberg (2003) en vilja att ansvara för sin egen 

utveckling, potential att komma högre upp i hierarkin, intresse att ta sig an nya utmaningar 

och ansvarsområden och mottaglig för feedback och handledning. Granberg (2003) definierar 

mentorskap som en process där en anställd med längre erfarenhet har en aktiv roll i en yngre 

kollegas kompetensutveckling. 

 

Människor tenderar att välja mentorer som de kan identifiera sig med, likheter i faktorer som 

exempelvis ålder, akademisk bakgrund, intressen och värderingar, och när detta sker innebär 

det informellt mentorskap (Morgan och Davidson, 2008; Underhill, 2006). Det finns män som 

föredrar att ha manliga skyddslingar, vilket också innebär att det finns kvinnor som föredrar 

att ha kvinnliga skyddslingar. Då de höga posterna i många företag är dominerade av män, 

kan det uppstå problem för kvinnor att hitta en kvinna högt upp i organisationen med många 

kontakter (Elg et al, 2011). Informellt mentorskap uppstår även när en mentor väljer en 

skyddsling som hon/han anser uppvisa talang eller kompetens inom ett visst område (Ehrich, 

2008). Två personer som arbetar med liknande arbetsuppgifter, kan upptäcka att de har 

gemensamma intressen och då bestämmer sig för att hjälpas åt, vilket också innebär ett 

informellt mentorskap. Fenomenet formellt mentorskap har inte funnits så länge i företag och 

har blivit vanligt för att stödja studenter och ny personal (Ehrich, 2008). Vid formellt valda 

mentorer och skyddslingar behöver de inte ha samma intressen (Underhill, 2006). Det 

formella mentorskapet initieras vanligtvis av organisationen, som då matchar ihop mentor och 

skyddsling (Ehrich, 2008). I vissa organisationer, om ledningen anser att en individ är 

utvecklingsbar, väljs personen ut för att få möjligheten att få växa, utvecklas och kanske 

befordras. I andra organisationer kan en individ väljas ut för att bli bättre på de nuvarande 

arbetsuppgifterna, utan möjligheter till befordran (Granberg, 2003). Det formella 

mentorskapet kan vara mer strukturerat än det informella, då det formella mentorskapet har 

tydliga mål och innefattar även en tidsplan. Dock kan det ta längre tid att utveckla den 

relationen än om man jämför med ett informellt mentorskap (Ehrich, 2008). 

 

Mentorn och skyddslingen behöver inte arbeta på samma kontor. Enligt Granberg (2003) 

väljer skyddslingen helst en mentor från ett annat kontor, dock får inte skyddslingarna i 

flertalet fall välja mentorer själva. Mathisen (2009) påpekar att beroende på om mentorn är 

extern eller intern, kan det påverka förhållandet mellan skyddslingen och mentorn och kan 
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därför även ha betydelse för skyddslingens karriär och rekrytering. Det kan också påverka 

mentorns kännedom om verksamheten samt skyddslingens tilldelning av arbetsuppgifter. 

Genom en extern mentor kan enligt Ahlström (2002), skyddslingen öka sitt kontaktnät utanför 

organisationen. En intern mentor kan däremot vara mer insatt i företaget och vet hur saker och 

ting fungerar mentorn har även kontakter i företaget och vet om de informella och formella 

nätverk som existerar inom organisationen (Granberg, 2003). En nackdel är att mentorn och 

skyddslingen kan bli för beroende av varandra, vilket kan påverka både mentorns och 

skyddslingens arbetsprestation negativt. 

 

Ur ett företags synpunkt kan mentorskapet ses som en affärstransaktion, vilken inkluderar 

kostnader och förmåner (Ehrich, 2008). Det finns även sociala kostnader och ömsesidighet 

som mentorn och skyddslingen kan utvärdera för att se om nyttan överstiger dessa kostnader. 

Om en mentor har många skyddslingar kanske inte nyttan överstiger kostnaderna, vilket kan 

leda till att mentorskapet inte blir effektivt för alla skyddslingarna. En teori som används för 

att förklara att det är lärandet som är grunden i mentorskapet, är social inlärningsteori. 

Mentorn är då en förebild av vilken skyddslingen kan lära sig genom att exempelvis observera 

mentorn. Mentorskapet kan enligt Granberg (2003) leda till större kontaktnät, effektivare 

informationsspridning, förbättrad rekrytering och ökad kompetens i företaget. Skyddslingen 

kan få fördelar såsom ökad prestation, tillgång till nätverk, kunskaper, förmågor, färdigheter, 

snabbare avancering i hierarkin och lojalitet till företaget, vilket innebär att skyddslingen 

stannar kvar. 

 

Om en nyanställd får tillgång till en mentor, kan det vara till fördel då individen kan lära sig 

de formella regler och förväntningar som finns på arbetsplatsen samt att få möjlighet att knyta 

informella kontakter (Jonnergård, 2011; Kram och Isabella, 1985). Genom en mentor kan en 

individ lättare gå igenom den socialisationsprocess som innebär att individen anpassar sig 

efter de normer och värderingar som finns på arbetsplatsen (Collin et al, 2007). Mentorskapet 

kan enligt Kram och Isabella (1985) också vara till fördel för individer som arbetat längre i en 

organisation, då det bland annat främjar personlig utveckling och individens karriär. Genom 

exempelvis sponsring och coaching underlättar mentorerna arbetet för sina skyddslingar, och 

hjälper dem att ta sig an en roll i organisationen samt även förbereder dem för avancemang. 

Genom att erbjuda rådgivning, vänskap, hjälp med karriärplanering och vara en förebild för 

sin skyddsling hjälper mentorerna att utveckla en professionell identitet och kompetens hos 

sin skyddsling (Kram och Isabella, 1985; Siegel et al, 1999). Underhill (2006) har hittat en 
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positiv effekt av att ha en mentor och de skyddslingarna får fördelar över de som inte har en 

mentor. Individer som har en mentor, har blivit mer socialiserade och snabbare lärt sig 

arbetssättet på arbetsplatsen än de som inte haft en mentor. Mentorskapet kan därför ses som 

en positiv aspekt för att integrera de anställda och hjälpa dem att lära sig den rådande 

företagskulturen (Siegel et al, 1999). En mentor kan känna en tillfredsställelse i och med att 

hjälpa en skyddsling och kan få uppmuntran ifrån kollegorna för att framgångsrikt ha 

utvecklat nya talanger och kunskaper inom företaget (Kram och Isabella, 1985). Mentorskap 

kan ge karriärutveckling såsom befordran och löneutveckling samtidigt som det bidrar med 

vänskap och rådgivning (Ehrich, 2008). 

 

Vissa mentorer kan enligt Mathisen (2009) intressera sig för skyddslingens 

kompetensutveckling, vilket kan innebära att skyddslingen då känner sig motiverad till att 

själv arbeta med sin kompetensutveckling och även kunna lita på sina egna resurser och 

möjligheter. Det kan ses som viktigt att mentorn balanserar sitt engagemang för att 

skyddslingen själv ska kunna ansvara och utveckla sin kompetens, på sina egna villkor. 

Eftersom mentorskap kan ge värdefulla möjligheter till lärande och tillväxt, kan det vara en 

bra idé att uppmuntra mentorskap i alla dess former (Ehrich, 2008).  

 

Förhållandet som finns mellan en mentor och dess skyddsling tenderar vanligtvis att 

bibehållas. Ett sådant förhållande verkar också vara till fördel när olika uppgifter inom 

företaget delas ut (Kram och Isabella, 1985). Om mentorn och skyddslingen är jämnåriga kan 

de lättare relatera till varandra, vilket kan bidra med en känsla av trygghet och samhörighet, 

då de kan befinna sig på ungefär på samma nivå i livet och med samma värderingar. 

 

Genom att vid mer informella tillfällen som exempelvis fika, dela erfarenheter mellan 

kollegor kan det bidra till att alla inom företaget lär sig mer. Det finns därför fler sätt än 

genom en mentor att lära sig inom företaget (Kram och Isabella, 1985). Mentorskap är enligt 

Mathisen (2009) en arbetsform som tillsammans med andra former kan utveckla kompetensen 

hos individer inom en organisation. 

3.7.1 Mentorskap i revisionsbyråer 

I revisionsbyråer kan det finnas två typer av mentorskap, informellt och formellt. Vid 

informellt mentorskap kan en anställd på revisionsbyrån exempelvis välja ut en 

revisorsassistent som hon/han anser ha potential, och bidra med karriärhjälp (Morgan och 
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Davidson, 2008; Underhill, 2006). Om revisionsbyrån tilldelar en anställd en mentor, kallas 

det för formellt mentorskap (Ehrich, 2008). Enligt en studie som gjorts är det vanligt att en 

nyanställd i en revisionsbyrå blir tilldelad en mentor som hjälper revisorn fram till 

auktorisation. I studien upptäcktes att män generellt hade en manlig mentor och det fanns 

även en tendens till att kvinnor generellt hade en kvinnlig mentor. Då de höga posterna i 

många revisionsbyråer är dominerade av män, kan det uppstå problem för kvinnor att hitta en 

kvinna högt upp i revisionsbyrån med många kontakter (Elg et al, 2011). 

 

Mentorskapet kan enligt Kram och Isabella (1985) och Collin et al (2007) också vara till 

fördel för revisorer som arbetat längre i en organisation, då det bland annat främjar personlig 

utveckling och revisorns karriär genom att öka revisorns kunskaper, färdigheter och förmågor. 

En studie av Jonnergård (2011) visade att mentorer var vanligare i större och medelstora 

revisionsbyråer än i små. Mentorskapet tenderade att vara mer formellt i större 

revisionsbyråer, än i medelstora och små. I studien visade det sig att de flesta revisorer som 

blev förfrågade, upplevde mentorskapet som något positivt. Revisorerna ansåg att 

mentorskapet handlade om hjälp med jobbrelaterade frågor och med karriärplanering samt 

även med hjälp att utöka sitt nätverk (Jonnergård, 2011; Collin et al, 2007). 

 

Revisorer som har en mentor kan i vissa fall få fördelar över de revisorer som inte har en 

mentor (Underhill, 2006). Revisorer som har en mentor, kan lättare bli socialiserade och 

snabbare lära sig arbetssättet på revisionsbyrån än de som inte har en mentor (Siegel, et al, 

1999). De har även möjlighet att skapa kontakter genom mentorskapet och även öka sin 

prestation (Granberg, 2003). I en studie visade det sig att de revisorer som utvecklade ett brett 

och inflytelserikt nätverk, fick en bra start på sin karriär. Detta stödjer tidigare forskning som 

har visat att nätverk är en central del i att lyckas med en framgångsrik karriär (Elg och 

Månsson, 2011). Mentorskapet kan därför ses som en positiv aspekt för att integrera de 

anställda och hjälpa dem att lära sig den rådande företagskulturen (Siegel et al, 1999). 

3.8 Uppdragsfördelning 

Vissa företag kan ha utformade karriärsteg och det kan finnas mål som individerna behöver 

uppnå inom olika tidsramar. Genom att utföra utvärderingar av individerna går det lättare att 

se vad individerna uppnått och om det är dags för en befordran (Jonnergård och Elg, 2011; 

Jonnergård et al, 2010; Tubbs, 1992). Om individernas kunskapsnivåer identifieras finns det 
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möjlighet att anpassa uppdrag efter individernas kunskaper och förmågor (Harding och 

Trotman, 2009). 

 

De uppdrag som individer får kan vara olika avancerade, vilket kan innebära att de mest 

avancerade uppdragen leder till mer kompetensutveckling än de mindre avancerade 

uppdragen. Genom varierande uppdrag, i form av innehåll och svårighet, kan individen bland 

annat utveckla sin kunskap och värderingsförmåga. 

3.8.1 Uppdragsfördelning i revisionsbyråer 

När en revisor blir färdig med sin akademiska utbildning och börjar arbeta på en 

revisionsbyrå, blir det generellt sett som en revisorsassistent. Som revisorsassistent får 

individen den praktik som behövs för att bli godkänd revisor. Som godkänd revisor får 

individen ha egna revisionsuppdrag, vilket numera även får inkludera revision av noterade 

företag sedan ändringen i Revisorslagen kom år 2001 (Jonnergård och Elg, 2011; 

Revisorslagen 2001:883). Tidigare var det enbart auktoriserade revisorer som enligt 

Revisorslagen fick ha sådana uppdrag.  

 

Om en revisionsbyrå antar att en kvinna eller en man kommer ta barnledigt inom en snar 

framtid, kan revisionsbyrån vara mindre villig att satsa på kvinnans eller mannens karriär och 

därför inte ge henne eller honom de mer komplexa och utmanande uppdragen (Collin et al, 

2007). Får inte en revisor lite mer avancerade uppdrag kan personen sakna den erfarenhet och 

de förmågor som uppdraget hade gett. Om en revisor kontinuerligt får liknande uppdrag, ökar 

troligen det inte individens kompetens utan kompetensnivån stannar kvar på den befintliga. 

Det är därför nyttigt för en revisor att få varierande och mer avancerade uppdrag för att kunna 

utveckla sin kunskap och sina förmågor. 

 

De flesta revisionsbyråer har noga utformade karriärsteg, där varje revisor planeras att klättra 

ett steg vartannat eller vart tredje år. En gång i halvåret eller en gång om året sker generellt en 

utvärdering i revisionsbyråer, vilken sedan kan användas av chefer för att bestämma när det är 

dags för en revisor att klättra ett steg i karriären (Jonnergård et al, 2010; Stafsudd och 

Jonnergård, 2011). Med hjälp av dessa utvärderingar i en revisionsbyrå kan förhoppningsvis 

en chef se när en revisor är redo för att avlägga provet till revisors- och högre revisorsexamen. 
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Om revisorers olika kunskapsnivåer identifieras, går det att anpassa vilka uppdrag som ska 

tilldelas de olika revisorerna för att de ska passa deras kunskapsnivåer (Tubbs, 1992). 

Identifieringen av revisorernas kunskaper kan också öka deras kompetens, genom att 

revisorerna kontinuerligt tilldelas lite mer avancerade uppgifter och därmed öka sina 

kunskaper och förmågor. Om en revisor däremot överskattar sin egen förmåga och därigenom 

skaffar sig svårare uppdrag, kan det leda till minskning av kvaliteten på revisionen eftersom 

hon/han är underkvalificerad för de svårare uppdragen (Harding och Trotman, 2009). 

 

Det kan ses som viktigt vilken revisionsbyrå och vilka arbetsuppgifter en revisor har. Även 

storleken på revisionsbyrån och revisorns kön verkar ha betydelse för vilka uppdrag och 

vilken position en revisor har (Jonnergård, 2011). Vid en revision finns de revisorer som 

själva är ansvariga, de är påskrivande revisorer, och det finns de revisorer som arbetar i ett 

revisionsteam där någon annan är ansvarig för revisionen. I ett revisionsföretag kan det finnas 

möjligheter att specialisera sig exempelvis inom en specifik bransch såsom fastigheter 

(Jonnergård, 2011). 

 

Studier som genomförts har visat att klientföretag som valt revisorer som har specialiserat sig 

inom en bransch, är associerade med bättre kvalitet på den finansiella rapporteringen (Gul et 

al, 2009). Detta har lett funderingar på om revisorer som specialiserar sig inom en bransch för 

att uppnå produktdifferentiering, leder till högre kvalitet på revisioner. En studie gjordes för 

att ta reda på om revisorer som specialiserar sig inom en specifik bransch har en effektivare 

beslutsprocess än de revisorer som inte har en specialisering (Moroney, 2007). Resultaten 

visade att beslutsprocessen blev mer effektiv om det var inom en väldigt reglerad bransch, där 

revisorerna stötte på samma slags frågor med olika klienter. En annan bransch som var med i 

studien var mer varierad, trots att det behövdes specifik branschkunskap var det svårare att 

göra beslutsprocessen effektivare då de frågor och saker som reviderades var väldigt olika 

mellan kunderna (Moroney, 2007). Revisionsbyråer tenderar att investera i teknologi, 

personalen och organisatoriska kontrollsystem med målet att oregelbundenheter och liknande 

ska upptäckas (Gul et al, 2009). Genom att revisionsbyråer har gruppmöten med revisorerna 

kan de få fram de intellektuella, tekniska och informativa resurser som kan behövas för att 

komma fram till ett beslut som är anpassat till en specifik klient (Kleinman och Palmon, 

2009). Om revisorer ägnar sig åt klienter inom samma bransch kan det leda till att 

revisionerna får hög kvalitet, eftersom det kan leda till att revisorerna får kunskaper inom 

branschen och därigenom kan bli branschspecialister (Gul et al, 2009). 
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3.9 Feedback 

Ett kommunikationsverktyg som kan användas i företag är enligt König (2007) feedback. I 

uppsatsen definierar vi feedback som att ge information till en individ, gällande individens 

handlingar eller prestationer. Två olika feedbackversioner som har identifierats i olika företag 

är gruppfeedback och individfeedback. Gruppfeedback ges till en hel arbetsgrupp och handlar 

om deras kollektiva prestation, medan individfeedback är relaterat till en individs prestation 

(Harding och Trotman, 2009). Feedback kan vara både positiv, negativ, spontan och 

reflekterande (König, 2007). Genom att ge de anställda feedback kan företaget få utökad 

kunskap om de anställdas utvecklingspotential, vilket kan bidra till att de anställda känner sig 

tryggare och även att sjukfrånvaron minskar. För att vissa individer ska kunna utvecklas och 

bli bättre på sitt arbete, behöver feedbacken enligt Silfving och Sjöberg (1993) vara 

konstruktiv och stödjande. Arbetsklimatet kan bli bättre med regelbunden feedback enligt 

König (2007), vilket leder till att motivationen, prestationen och slutligen produktiviteten 

ökar. De anställda på ett företag som känner att de utvecklas och blir uppskattade, kan skapa 

bättre resultat än andra. Genom att ge de anställda positiv feedback och även feedback på 

sådant som behöver förbättras, kan deras kompetens att utvecklas aktivt. En nyanställd individ 

behöver bli instruerad för att lära sig de nya arbetsuppgifterna, policys och regler. En som 

varit anställd ett tag kan också behöva feedback för att förbättra sin prestation och utveckla 

sin kompetens. 

 

Genom att ge de anställda feedback innehållande en förklaring till varför resultatet av deras 

arbete blev som det blev, kan de anställdas kunskaper och förmågor förbättras. Eftersom de 

anställda då får en förståelse av resultatet kan de använda den informationen när de utför sina 

arbetsuppgifter och kan därigenom erhålla kunskaper inom området. Genom att ge feedback 

på detta sätt, har studier visat att anställda snabbt erhållit nya kunskaper (Bonner och Walker, 

1994). 

 

En del företag använder numera feedback även vid sina utbildningsprogram och företagen 

hoppas att det ska förbättra individers prestationer. Hur feedbacken påverkar varje individ 

beror på deras enskilda egenskaper och värderingar. Om en individ använder feedbacken 

beror bland annat på om individen själv anser att hon/han behöver förändra sitt beteende och 

om hon/han tror att förändring är möjligt. Feedback kan ges av chefer, kollegor och även av 

dem själva. Om den som ger feedback och den som mottager feedback har bra kemi, det vill 
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säga att de bland annat kan identifiera varandras styrkor och kommunicera på ett bra sätt, så 

kan detta leda till att feedbacken bidrar till att individen som mottager feedbacken förbättrar 

sin prestation och sin kompetens (Hoojiberg och Lane, 2009). 

3.9.1 Feedback i revisionsbyråer 

Två olika feedbackversioner som kan finns i vissa revisionsbyråer är gruppfeedback och 

individfeedback. Gruppfeedback är relaterat till ett helt revisorsteam och deras prestation, 

medan individfeedback är relaterat till en revisors egen prestation (Harding och Trotman, 

2009). Enligt en studie var individfeedback mer effektiv när den som gav feedbacken kände 

revisorn som mottog feedbacken, än när de inte var bekanta med varandra, eftersom de då tog 

hänsyn till revisorns dåvarande kompetensnivå. Det var också mer effektivt om den som gav 

feedbacken var kunnig inom området, än om den individen var okunnig inom det specifika 

området (Harding och Trotman, 2009). 

 

I en studie som gjorts delades de överordnade revisorerna och de revisorerna som arbetade för 

dem upp i två grupper, den ena gruppen kallades för utomordentliga och den andra gruppen 

för medelmåttiga (Tan och Jamal, 2001). Målet med deras undersökning var att se om de 

överordnade revisorerna bedömde de underordnade revisorernas arbeten olika när de visste 

vem som gjort vad och när det inte visste vem som gjort vad. Tan och Jamal (2001) fann en 

skillnad i hur de medelmåttiga överordnade revisorerna bedömde de underordnade 

revisorernas arbeten, de tenderade att favorisera de som räknades som utomordentliga när de 

visste vem som gjort vad. Men det fanns ingen direkt skillnad i hur de överordnare som 

räknades som utomordentliga bedömde revisorernas arbeten. Om en överordnad revisor låter 

sin uppfattning om en revisor påverka bedömningen av revisorns arbete kan det få en vidare 

effekt och därmed påverka revisorns karriär och kompetensutveckling. 

 

Genom att ge feedback som innehåller en förklaring till de resultat som uppstått, har studier 

visat att revisorer förbättrar sin värderingsförmåga (Bonner och Walker, 1994). Resultatet av 

feedback kan även ge insikt i en revisors kompetens och kompetensutveckling. Det resultat 

som feedbacken ger kan innebära en hjälp för att förbättra revisorers noggrannhet i det 

dagliga arbetet (Harding och Trotman, 2009). En nyanställd revisor behöver bli instruerad för 

att lära sig de nya arbetsuppgifterna, policys och regler, och en revisor som varit anställd ett 

tag kan också behöva feedback för att förbättra sin prestation och utveckla sin kompetens 

(König, 2007).  
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3.10 Plats 

Forskning har visat att den sociala dynamiken och arbetsmiljön är två viktiga faktorer för 

kompetensutveckling. Ledningen i företaget kan bidra till att göra arbetsmiljön trevlig med att 

introducera normer och värderingar, och därigenom uppmuntra den sociala kontexten. Den 

sociala kontexten kan hjälpa individer att relatera till varandra, genom att de kan delge 

arbetserfarenheter, byta idéer med varandra och kunna prata med varandra. Om de anställda 

på en arbetsplats finner vänskap, kan dela sin kompetens, lära sig av andra och finna individer 

som de kan lita på, bidrar arbetsmiljön till att de anställdas kompetens utvecklas. Ledningen 

kan genom sina handlingar påverka den sociala dynamiken på arbetsplatsen (Hall, 1996). 

 

Individens möjlighet till att få nya kunskaper påverkas av den sociala miljön som individen 

befinner sig i, det vill säga de individer som finns på arbetsplatsen kan påverka de nya 

kunskaper som individen får (Gibson, 2004). Beroende på var någonstans individen får sin 

arbetsplats på kontoret, kan ha betydelse för dennes kompetensutveckling. Blir en nyanställd 

placerad bredvid de individer som har liknande arbetsuppgifter kan det öka den nyanställdes 

förmågor, eftersom hon/han kan få råd och assistans. Individen kan även få tillgång till ett 

socialt nätverk genom kontorsplaceringen, som kan leda till kompetensutveckling. Blir 

däremot individen placerad på en annan del av kontoret där de anställda arbetar med andra 

saker, kan individen gå miste om det nätverket som behövs vid dennes karriär. 

3.10.1 Plats i revisionsbyråer 

Var en nyanställd revisor blir placerad på kontoret kan påverka olika faktorer, som 

exempelvis vilka revisorer som den nyanställde går till för att få råd, assistans och vilka 

kontakter som den nyanställde knyter. Om den nyanställde blir placerad i närheten av andra 

revisorer med liknande arbetsuppgifter kan de delge varandra sina erfarenheter och byta idéer 

med varandra, vilket kan bidra till att det skapas tillit mellan de revisorerna (Hall, 1996). 

 

Sitter revisorsassistenter i närheten av mer erfarna revisorer såsom godkända och 

auktoriserade revisorer kanske de lär sig mer än om de sitter i närheten av andra 

revisorsassistenter som kan samma saker som de själva. Om revisorsassistenterna sitter i 

närheten av godkända och auktoriserade revisor kan det också leda till mer kunskapsutbyte än 

att sitta med kollegor på samma nivå, vilket kan innebära inga nya kunskaper. 
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En del revisionsföretag har många kontor nationellt och även internationellt, vilket i en del 

fall har lett till att personalen förflyttas både inom kontoret och mellan kontoren. Genom att 

personalen förflyttas kan det bidra till fler erfarenheter vilket i sin tur leder till 

kompetensutveckling (Harding och Trotman, 2009). Blir däremot revisorn helt abrupt 

omflyttad till en annan plats på samma kontor och hamnar bredvid andra revisorer som 

arbetar med helt andra arbetsuppgifter, kan det påverka revisorns prestation och försämra den 

sociala dynamiken som fanns där. Att hamna bredvid revisorer som arbetar med andra 

arbetsuppgifter kan innebära att revisorn har svårare att få råd och assistans om problem dyker 

upp. 

 

Det kan vara bra för en revisor att sitta nära de som endast har arbetat ett par år längre än en 

själv. Detta för att det inte blir så stor erfarenhetsskillnad och för att de revisorer som arbetat 

ett par år kommer ihåg hur det var att vara ny på revisionsbyrån. De revisorer som arbetat i 

några år går fortfarande på mycket kurser om lagstiftning och liknande och kan därför ha 

mycket gemensamt med de nyanställda. 

3.11 Kön 

Kön kan ses som genetiskt skapat, men det kan också ses som ett resultat av och förutsättning 

för olika sociala arrangemang samt en grund för en av samhällets grundläggande 

uppdelningar. Ett sätt att se på män och kvinnor, kan vara att anta att kvinnor och män i 

grunden är lika men att de socialiseras in i olika könsroller. Därför kan det antas vara möjligt 

för individer att utifrån sina egna intressen och läggning välja olika egenskaper från både 

manliga och kvinnliga könsroller (Holgersson, 2004). Enligt Ahlström (2002) går det i vissa 

fall bra karriärmässigt för de män som beter sig som män, men däremot inte för de kvinnor 

som beter sig som kvinnor. Det kan däremot gå bättre för de kvinnor som beter sig annorlunda 

än kvinnor i allmänhet. En man som tar barnledigt kan få en motgång i karriären under en 

längre period än en kvinna som tar barnledigt (Collin et al, 2007). Män och kvinnors 

positioner i samhället är enligt Holgersson (2004) socialt skapat och vad som definieras som 

manlighet och kvinnlighet varierar i både tid och rum samt beroende på vem det är som 

tolkar. Individer kan i olika grupper ha olika kännetecken på kön, exempelvis klädsel, 

accessoarer och icke-verbala beteenden.  

 

I en studie som gjordes ansåg männen att villkoren i organisationen var lika för män och 

kvinnor, medan kvinnorna ansåg att det fanns hinder för dem i organisationen (Holgersson, 
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2004). Det finns fördomar om kvinnor som påstår att kvinnor inte kan eller vill göra karriär, 

vilket kan leda till att kvinnor inte ges samma möjligheter till befordran eller inte blir 

tilldelade uppdrag som främjar deras karriär på samma sätt som vissa män (Holgersson, 

2004). 

 

Studier har visat att de skillnader som finns mellan män och kvinnors karriärer ibland beror på 

könsskillnader. Kvinnors karriärer kan ses som mer komplexa på grund av ett familjeansvar, 

vilket kan förlänga tiden som det tar för en kvinna att nå toppen av sin karriär. Ibland kan en 

kvinnas karriär underlättas om kvinnan arbetar på olika företag istället för att arbeta en längre 

tid på ett företag. Det finns vissa faktorer som kan försvåra en kvinnas kompetensutveckling, 

exempelvis mentorskap, nätverk och feedback, eftersom sådana faktorer i vissa fall är 

baserade på manliga normer och värderingar. Kvinnor med lite makt i en organisation kan 

uppträda mer auktoritärt för att försöka bibehålla kontroll, vilket generellt kan leda till att 

sådana kvinnor inte blir omtyckta. De män som har stor makt i en organisation behöver inte 

ha fullständig kontroll, utan de tenderar att ha en samarbetande stil och blir därför generellt 

sett omtyckta (Holgersson, 2004). 

 

Det finns även en homosocial faktor, människor tenderar att välja människor som liknar dem 

själva, exempelvis gällande värderingar, utbildning och kön. Eftersom det vanligtvis är män 

som innehar de höga posterna, finns det en risk att de väljer andra män till höga poster och 

inte kvinnor. De betydande nätverk som finns i organisationer består till viss del av människor 

som är högt uppsatta i organisationen, och eftersom de tenderar att vara män har studier visat 

att det kan vara svårare för kvinnor att bli en del av sådana nätverk. En förklaring till att det 

inte finns så många kvinnor högt upp i organisationer kan vara att de inte har det rätta 

nätverket, vilket kan ses som en viktig del för individens kompetensutveckling (Jonnergård et 

al, 2010). Om en kvinna har en mentor kan kvinnan få tillgång till de formella och informella 

nätverken som finns på arbetsplatsen, och därigenom kompenseras för att de kan ha svårt att 

annars få tillgång till de nätverken (Collin et al, 2007). Den homosociala faktorn kan också 

underlätta kommunikation på arbetsplatsen eftersom individerna är lika varandra på olika sätt 

(Ibarra, 1992). En del män får nätverk automatiskt i organisationen medan vissa kvinnor inte 

får någon hjälp alls med att bygga ett nätverk. En del kvinnor kan motarbetas av andra 

kvinnor på arbetsplatsen för att de inte vill visa sig bättre ansedd än en annan kvinna 

(Holgersson, 2004). Män kan också motarbeta kvinnor och försöka att blockera deras 
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karriärmöjligheter eftersom de männen bland annat vill undvika att deras dominerande 

ställning i organisationen ska förändras (Jonnergård et al, 2010). 

3.11.1 Kön i revisionsbyråer 

De höga posterna i flertalet revisionsbyråer innehas av män, därför kan normerna i dessa 

revisionsbyråer vara anpassade efter män. När revisorer utvärderas, används normerna som är 

anpassade efter män, vilket kan leda till att kvinnor blir missgynnade (Jonnergård et al, 2010). 

Kvinnor tycks i många fall ha svårare att nå de högre posterna i revisionsföretagen, vilket till 

stor del inkluderar de större revisionsbyråerna (Elg et al, 2011). På grund av att de flesta 

kvinnor har ett familjeansvar, det vill säga de skaffar barn som de behöver ta hand om, kan 

det ta längre tid för en kvinna att bli auktoriserad revisor (Holgersson, 2004). Det finns en 

homosocial faktor som innebär att män vanligtvis väljer andra män till befordran och 

liknande, vilket innebär att kvinnor tenderar att välja kvinnor till befordran. På grund av att 

det för det mesta är manliga chefer i revisionsbyråer, kan det försvåra för kvinnor att klättra i 

karriärstegen (Jonnergård et al, 2010). 

 

I nätverk som finns i revisionsbyråer kan viktiga kunskaper samlas, vilka revisorerna i 

nätverket får ta del av. Kvinnor tenderar att i vissa fall har svårigheter att bli en del av 

nätverken som finns i revisionsbyråer, och därigenom kan de förlora möjligheten att få ta del 

av de kunskaper som finns där, vilket kan bli till nackdel för kvinnors kompetensutveckling 

(Jonnergård et al, 2010). Manliga revisorer som beter sig som kvinnliga revisorer kan också 

ha problem att få tillgång till ett socialt nätverk, eftersom de inte beter sig som andra manliga 

revisorer. 

3.12 Etnicitet 

Etnicitet brukar ses som en samlingsterm för en individs nationalitet, religion, språk och 

nationellt och kulturellt ursprung (Kalonaityte, 2011). I Sverige finns det individer som har en 

svensk bakgrund och det finns individer med utländsk bakgrund, de individerna har en annan 

etnicitet än de svenskfödda individerna. En individs etniska bakgrund ska i en idealisk värld 

inte påverka individens chanser till att bli anställd, möjligheter till befordran och individens 

arbetsvillkor. Tyvärr fungerar arbetsmarknaden inte alltid på ett sådant sätt. Individer med 

utländsk bakgrund har bevisligen i vissa fall en lägre lönenivå än individer med svensk 

bakgrund, trots likvärdiga utbildningar. Individer med utländsk bakgrund är i Sverige 

överrepresenterade i lågkvalificerade yrken, vilket inte kan förklaras med skillnader i 
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utbildningslängd mellan de individer som är födda i Sverige och de som är födda någon 

annanstans. Detta kan bero på de föreställningar som finns gällande individer med utländsk 

bakgrund, dessa ses ibland som en grupp med lägre status medan svenskfödda individer ses 

som en grupp med högre status (Kalonaityte, 2011). 

 

I en studie undersöktes två olika gruppers möjligheter till att få en anställning, det enda som 

skilde grupperna åt var att den ena gruppen bestod av individer vars föräldrar var födda i 

Sverige och den andra gruppen bestod av individer som hade föräldrar födda i mellanöstern. 

Resultatet av studien visade att de individer som hade föräldrar födda i mellanöstern fick söka 

jobb tre gånger så mycket som de individer med svenskfödda föräldrar. Den studien bevisar 

att etnicitet kan ses som en betydelsefull faktor i arbetslivet, och att den kan påverka 

särbehandling av individer. Det kan vara svårt att undersöka skillnader mellan individer med 

svensk bakgrund och individer med utländsk bakgrund, då de kan vara underrepresenterade 

eller frånvarande från vissa branscher och poster (Kalonaityte, 2011). 

3.12.1 Etnicitet i revisionsbyråer 

En studie som beskrivs av Kalonaityte (2011) visade att det var få revisorer med utländsk 

bakgrund och det fanns ingen revisor med en utomeuropeisk bakgrund. Det var därför svårt 

att hitta orsaker till att dessa individer var underrepresenterade i revisionsbranschen och svårt 

att undersöka om det fanns någon etnisk diskriminering. 395 revisorer i studien besvarade på 

frågan om etnicitet, men enbart fem män och fem kvinnor svarade att de hade en annan etnisk 

bakgrund än svensk. Fem av dessa revisorer svarade att de ursprungligen kom ifrån Norden, 

och fem revisorer svarade att de var ifrån övriga Europa. Förutom dessa tio personer hade en 

revisor en utländsk förälder. På grund av att de revisorer med utländsk bakgrund var så få, 

kunde inte några statistiska analyser utföras vilket innebär att orsaken till resultatet endast 

kunde spekuleras (Kalonaityte, 2011). 

3.13 Ålder 

Högre ålder tenderar att förknippas med högre position i ett företag och mer 

arbetslivserfarenhet (Tharenou et al, 1994). Men det kan också vara på det viset att en äldre 

individ som har en av de lägre positionerna i ett företag kan ses som att hon/han inte lyckats 

särskilt bra med sin karriär, eftersom hon/han inte kommit längre i sin karriär trots sin höga 

ålder. Det kan signalera att individen inte är av den typen som klättrar i karriärstegen utan är 

nöjd att arbeta i de lägre positionerna. Företag kanske är motvilliga att investera i äldre 
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människor då det kan finnas fördomar om att de individerna haft andra prioriteringar i livet 

eller varit osäkra på vad de velat arbeta med (Collin et al, 2007). En äldre individ har 

troligtvis redan skaffat barn, vilka förmodligen är så pass gamla att de kan ta hand om sig 

själva. En yngre person kan vara lättare för företaget att forma och anpassa efter företagets 

kultur, medan en äldre person kan ha svårare att anpassa sig och vara flexibel. Äldre individer 

kan vara mer förtroendegivande än yngre individer, då det kan finnas fördomar om att yngre 

människor har andra prioriteringar i livet och därför inte engagerar sig i sina arbetsuppgifter. 

En yngre individ som är nyutexaminerad från högskola/universitet kan dock vara intresserad 

av att satsa på sin karriär och intresserad av att använda sina nya kunskaper i arbetslivet. 

3.13.1 Ålder i revisionsbyråer 

Revisionsbyråer tenderar att i vissa fall anställa nyutexaminerade studenter eftersom det ger 

dem möjlighet att forma dem och anpassa dem efter kulturen på revisionsbyrån. En äldre 

individ som inte arbetat som revisor tidigare, kan ses som att hon/han inte lyckats särskilt bra 

med sin karriär eftersom hon/han inte kommit längre i karriären trots sin höga ålder. Det finns 

fördomar om att en äldre individ haft andra prioriteringar i livet och därför kanske 

revisionsbyrån väljer att inte satsa sina resurser på en äldre individ (Collin et al, 2007). Men 

en klient kan känna mer förtroende för en äldre revisor, då de kan uppleva en trygghet, 

eftersom de tror att revisorn har mycket erfarenhet och kunskaper. En yngre revisor som 

nyligare studerat vid universitet eller högskola har nyare erfarenhet av att avlägga prov och 

kan därför prestera bättre på revisors- och högre revisorsexamen än äldre revisorer som inte 

genomfört något prov på länge (Collin et al, 2007). 

3.14 Storlek på företag 

Företag som har många anställda, många kunder och flera arbetsområden, kan ses som stora 

företag. Det innebär att sådana företag tenderar att vara komplexa, vilket innebär att det kan 

ses som viktigt för de anställda att skapa goda relationer med varandra för att bli 

uppmärksammad och för att lyckas bli befordrad. Vissa större företag kan ha fler 

utvärderingar av sina anställda än mindre företag för att det kan ses som ett bra hjälpmedel för 

att identifiera de anställdas kunskapsnivåer (Jonnergård et al, 2010). Genom att identifiera de 

anställdas kunskapsnivåer finns det möjlighet att ge dem mer avancerade uppdrag och att 

befordra de anställda som förtjänar det. 
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I större företag finns det många anställda och de har i vissa fall specifika arbetsuppgifter som 

de utför, exempelvis kan en individ som arbetar på ekonomiavdelningen enbart arbeta med 

leverantörsfakturor. I mindre företag kan en individ behöva sköta flera olika arbetsuppgifter 

på grund av att det inte är så många som arbetar där, det kanske bara är en individ som arbetar 

på ekonomiavdelningen. Om individen på ekonomiavdelningen skulle bli sjuk behöver någon 

annan veta hur arbetsuppgifterna ska utföras, individer på mindre företag kan därför behöva 

kunna flera olika arbetsområden (Gammie och Joyce, 2009). Ett större företag kan ha mer 

resurser att satsa på personalens kompetensutveckling medan ett mindre företag kanske inte 

har sådana resurser. På ett större företag ses många människor varje dag och det kan därför 

vara lättare att skapa nya kontakter, medan på ett mindre företag kanske det bara är samma tio 

personer som arbetar där och det kan därför vara svårare att skapa ett nätverk. 

3.14.1 Storlek på revisionsbyrå 

Större revisionsbyråer kan ses som mer komplexa, då de har fler anställda, fler kunder och fler 

arbetsområden, vilket kan ge nätverk en större betydelse samt att skapa goda relationer med 

sina kollegor för att bli sedd och uppskattad, vilket kan bidra till en individs 

kompetensutveckling (Jonnergård et al, 2010). Större revisionsbyråer har vanligtvis 

incitament att enligt Cheng et al (2009) tillhandahålla mer kompetens till de revisioner som 

utförs, vilket kan tyda på att storleken på revisionsbyrån är kopplad till en revisors kompetens. 

 

I vissa större revisionsbyråer blir varje revisor granskad när hon/han har slutfört en 

granskning av ett företag. Det som granskas är bland annat förhållandet till kunden och vad 

revisorn har bidragit med i arbetsteamet. Granskningarna kan användas för att bilda nya team, 

ett team bestående av exempelvis de som har presterat bra och ett som består av de som har 

presterat mindre bra. En formell utvärdering av varje revisor kan ske en gång i halvåret, 

vilken kompletterar granskningen, där cheferna får en bättre insikt av varje revisors 

kompetensutveckling. I mindre revisionsföretag kan utvärderingarna ses som mindre formella 

och de genomförs en gång om året, i vissa fall fler gånger (Jonnergård et al, 2010). 

 

Stora revisionsbyråer som har många auktoriserade revisorer, innebär incitament som kan 

tyda på att auktorisation är en viktig process, som revisorer i sådana revisionsbyråer 

förmodligen kommer att genomgå. Revisorerna kan då finna förebilder och bli stimulerade 

genom den mängd information gällande auktorisationsprocessen som erhålls av de 

auktoriserade revisorerna. Konkurrensen för att bli auktoriserad revisor på sådana 
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revisionsbyråer är ganska liten, eftersom många revisorer kan få möjlighet att bli 

auktoriserade. I små revisionsbyråer där det enbart finns en eller två auktoriserade revisorer, 

kan de revisorerna antas vilja behålla deras status och position samt inte assistera de andra 

revisorerna för att de ska bli auktoriserade. Detta kan innebära att de auktoriserade revisorerna 

förlorar sin monopolstatus. I små revisionsbyråer kan det därför vara svårare att hitta en 

förebild som kan hjälpa en revisor med auktorisationsprocessen (Collin et al, 2007). 

Kvinnliga revisorer kan antas välja att arbeta på större revisionsbyråer eftersom det finns 

föreställningar om mer anställningsskydd där, vilket skulle innebära att de förlorar mindre på 

en barnledighet där än på en mindre revisionsbyrå. På större revisionsbyråer kan det därför 

finnas många kvinnliga revisorer, vilket kan underlätta för en kvinna att hitta en kvinnlig 

förebild. En revisionsbyrå som antar att en kvinna kommer ta barnledigt inom en snar framtid, 

kan vara mindre villig att satsa på hennes karriär. Mindre revisionsbyråer är mer känsliga och 

kan därför påverkas mer om en kvinna tar barnledigt, än på en stor revisionsbyrå. Därför kan 

kvinnor möjligtvis få bättre uppdrag på en större revisionsbyrå än på en mindre (Collin et al, 

2007). 

 

Stora revisionsbyråer har status att kunna skapa auktoriserade revisorer och kan därför vara 

intresserade av att få många auktoriserade revisorer. Små revisionsbyråer har inte så många 

auktoriserade revisorer, därför vill de kanske inte skapa fler då det finns en risk att de börjar 

arbeta på en större revisionsbyrå med fler karriärmöjligheter. Små och medelstora 

revisionsbyråer kan skilja sig åt när det gäller de anställdas möjligheter att delta i 

kompetensutvecklingsprogram (Kock et al, 2008). 

 

Något som verkar ha betydelse för vilka uppdrag och vilken position en revisor har, är 

storleken på revisionsbyrån. I vissa mindre revisionsföretag kan en revisor få större möjlighet 

att bli godkänd och auktoriserad (Jonnergård, 2011). Därför kan små revisionsbyråer ha ett 

behov av att kontinuerligt skapa godkända och auktoriserade revisorer. Dock kan det vara så 

att de som blir godkända och auktoriserade väljer att arbeta på en av de större 

revisionsbyråerna, då det finns andra möjligheter där. Det kan även finnas större möjlighet att 

bli godkänd och auktoriserad revisor i större revisionsföretag, till exempel på grund av att de 

behöver fler revisorer eller för att de små revisionsföretagen kanske inte har råd att utveckla 

sina medarbetare till att bli godkända och auktoriserade revisorer. 
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3.15 Sammanfattning av teoriavsnittet 

Enligt vår föreställning består kompetensen hos en auktoriserad revisor av färdigheter, 

förmågor, kunskaper och nätverk. De faktorer som vi tror kan påverka en revisors kompetens 

är utbildning, socialisationsprocess, mentorskap, uppdragsfördelning, feedback och plats. Vi 

tror att kön, etnicitet och ålder kan påverka dessa sex faktorer som i sin tur påverkar en 

revisors kompetensutveckling. Storleken på revisionsbyrån tror vi också kan påverka hur de 

sex faktorerna används. 

 

Det finns formell och informell utbildning samt informellt lärande. Revisorer kan även lära 

sig genom action learning. Utbildning kan utveckla både en revisors kunskaper och förmågor, 

vilket leder till kompetensutveckling. När det gäller att implementera de nya kunskaperna som 

en revisor har lärt sig genom en utbildning, är det till stor del revisorns ansvar. 

 

Individer som anställs på en revisionsbyrå genomgår en socialisationsprocess, där de anställda 

får lära sig de normer och värderingar som finns på revisionsbyrån och anpassa sig efter dem. 

Om revisorn inte anpassar sig efter normerna och värderingarna som finns på revisionsbyrån, 

kan det leda till konflikter mellan de anställda. Genom socialisationsprocessen kan en revisor 

lära sig färdigheter och få tillgång till nätverk. 

 

Om en nyanställd får tillgång till en mentor kan det ge positiva effekter till den nyanställdes 

karriär. En anställd som varit på ett företag i några år kan också ha nytta av en mentor, 

exempelvis kan det öka individens kunskaper, förmågor och färdigheter samt utöka den 

anställdes nätverk. Det finns både informellt och formellt mentorskap, vid ett formellt 

mentorskap blir en mentor tilldelad en skyddsling av företaget medan informellt mentorskap 

kännetecknas av att mentorn väljer en skyddsling eller tvärtom. En mentor kan ha en påverkan 

på vilka uppdrag sin skyddsling får och kan därför genom det och andra sätt påverka 

skyddslingens kompetensutveckling. 

 

Som godkänd och auktoriserad revisor får en revisor egna uppdrag. Storleken på 

revisionsbyrån verkar ha betydelse för vilka uppdrag en revisor får. Om revisorernas 

kunskapsnivåer identifieras kan deras kompetens öka, genom att de kontinuerligt blir 

tilldelade mer avancerade uppdrag. Uppdragsfördelning kan leda till att revisorernas 

kunskaper och förmågor utvecklas. 
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Två varianter av feedback som har identifierats är individfeedback och gruppfeedback. Den 

individuella feedbacken riktar sig till en specifik revisor och dens prestation, medan 

gruppfeedback riktar sig till en grupp av revisorer och deras kollektiva prestation. Feedbacken 

kan ges av bland annat chefer, kollegor och av revisorn själv. Feedback kan öka en revisors 

kunskaper och förmågor. Genom att ge feedback i olika varianter hoppas revisionsbyråer att 

de anställda ska förbättra sina prestationer och utvecklas, vilket leder till 

kompetensutveckling. 

 

Platsen som en revisor har på kontoret kan bland annat påverka vilka individer som en revisor 

går till för att få hjälp, råd och assistans som i sin tur ger kunskaper och förmågor. Platsen på 

kontoret kan även påverka vilka kontakter som en revisor knyter. Sitter revisorsassistenterna i 

närheten av andra med liknande arbetsuppgifter kan de delge sina erfarenheter och byta idéer 

med varandra. Sitter revisorsassistenterna i närheten av godkända och auktoriserade revisorer 

kanske de lär sig mer och utvecklar sin kompetens, än om de sitter i närheten av de som kan 

liknande saker som de själva. 

 

Modell över kompetensutvecklingsprocessen: 
 

 Kunskaper Färdigheter Förmågor Nätverk 

Utbildning X  X  

Socialisationsprocess  X  X 

Mentorskap X X X X 

Uppdragsfördelning X  X  

Feedback X  X  

Plats X  X X 

 

Människor tenderar att välja människor som liknar dem själva, och eftersom de höga posterna 

i revisionsbyråer tenderar att vara män finns det en risk att de väljer andra män och inte 

kvinnor. Det kan därför vara svårare för kvinnor att få ta del av nätverken som finns. Om en 

revisionsbyrå tror att en kvinna kommer att ta barnledigt inom en snar framtid, kan de vara 
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mindre villiga att satsa resurser på kvinnan som kan främja hennes karriär. En man som tar 

barnledigt kan få en motgång under en längre period än en kvinna som tar barnledigt. 

 

Det finns föreställningar angående individer med utländsk bakgrund som kan påverka deras 

chanser till att få en anställning och en befordran. I en studie som genomförts fanns det i vissa 

revisionsbyråer få individer med utländsk bakgrund, vilket gjorde det svårt att undersöka och 

dra slutsatser om individer med utländsk bakgrund. 

 

Revisionsbyråer kan vara motvilliga att investera i äldre individer, då det kan finnas fördomar 

om att de haft andra prioriteringar i livet. Yngre individer kan vara lättare att forma efter 

revisionsbyråns normer och värderingar, medan en äldre individ kan vara svårare att forma då 

hon/han kan vara mindre flexibel. Äldre individer kan vara mer förtroendeingivande än yngre. 

En yngre individ som nyligen utexaminerats kan vara intresserad av att satsa på sin karriär. 

 

I stora revisionsbyråer kanske en revisorsassistent enbart sköter kundfordringarna, medan en 

revisorsassistent på en liten revisionsbyrå kan få möjlighet att prova på olika aspekter av 

revisionsuppdragen eftersom det inte finns så många anställda på revisionsbyrån, vilket 

resulterar i att de behöver hjälpas åt. I stora revisionsbyråer träffas många individer varje dag, 

vilket underlättar att skapa kontakter. 
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4. Empirisk metod 

Detta kapitel behandlar sättet på vilket vi kommer att genomföra analysen, vilket är genom att 

samla in empiri gällande de områden som teorin har behandlat. Operationaliseringen, ett 

avsnitt om validitet och reliabilitet samt källkritiken beskrivs sedan i detta kapitel. 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi valde att använda oss av fallstudier i form av kvalitativa intervjuer då det gav oss möjlighet 

att föra mer öppna samtal med respondenterna och även ställa följdfrågor, vilket inte hade 

varit ett alternativ vid en kvantitativ intervju. Genom de kvalitativa intervjuerna fick vi en bild 

av hur kompetensutvecklingsmodellerna ser ut på de revisionsbyråerna som vi valt, vilket 

bidrog till att vi fick möjlighet att ta reda på om vår kompetensutvecklingsmodell stämmer 

överens med hur deras ser ut. 

 

Vi utförde intervjuer på fem olika revisionsbyråer i Sverige. Eftersom vi inte genomförde 

några intervjuer vid något senare tillfälle, består vår undersökning av en tvärsnittsdesign och 

inte en longitudinell design. På grund av tidsbrist var den longitudinella designen inte ett 

alternativ. De intervjuer vi genomförde blev inom en koncentrerad tidsperiod, vilket innebär 

en tvärsnittsdesign. 

4.2 Insamling av primärdata 

Den information som vi använde oss av i vår undersökning bestod av primärdata eftersom vi 

utförde intervjuer. Det är vi som har samlat in data och analyserat, vilket innebär att vi inte 

använde oss av data som någon annan samlat in. Vi använde oss även av sekundär data ifrån 

Revisorsnämnden, hur många revisorer som klarat och inte klarat revisors- och högre 

revisorsexamen. Men för att vi skulle kunna undersöka om vår kompetensutvecklingsmodell 

stämmer överens med verkligheten, behövde vi samla in information och utföra intervjuer. 

4.2.1 Val av företag 

Vi valde att använda två stora, två medelstora och en liten revisionsbyrå, detta för att få ett 

bredare perspektiv. Företag A och B är två stora internationella revisionsbyråer, i Sverige har 

de ungefär 400-500 anställda revisorer varav ungefär 300 är auktoriserade revisorer, 100-150 

är examinerade godkända revisorer och 50-100 är godkända revisorer. Företag C och D är två 

medelstora revisionsbolag som finns och arbetar i Sverige. De medelstora revisionsbyråerna 
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har ungefär 100-250 anställda revisorer varav 50-150 är auktoriserade revisorer, 20-80 är 

examinerade revisorer och 10-50 är godkända revisorer. Företag E är en liten revisionsbyrå 

som arbetar lokalt på en ort som har 4 anställda revisorer, varav 2 är auktoriserade revisorer 

och 2 är examinerade godkända revisorer. 

4.2.2 Urval av intervjupersoner 

Vi valde att intervjua en person som arbetar inom human resource, en person med operativt 

ansvar som arbetar på ett av kontoren samt en auktoriserad revisor och en godkänd revisor för 

att få en helhetsbild över kompetensutvecklingsprocessen inom revisionsbyråerna. Vi valde en 

person på human resource avdelningen eftersom de ansvarar för kompetensutvecklingen. Vi 

valde en operativ chef eftersom hon/han är med och leder kompetensutvecklingsprocessen i 

revisionsbyråerna. Revisorerna valde vi att intervjua eftersom det är de individer som är 

föremål för kompetensutvecklingsprocessen. När vi försökte få kontakt med dessa individer i 

revisionsbyråerna som vi valt blev vi i vissa fall hänvisade till några individer som gärna 

ställde upp på en intervju, vilket innebar en snöbollseffekt. 

4.2.3 Intervjuform 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom det innebar att vi hade 

frågor förberedda men att det ändå fanns utrymme för följdfrågor. Strukturerade intervjuer 

ansåg vi var för begränsat eftersom vi var intresserade av mer öppna frågor då det kunde ge 

oss den informationen vi var intresserade av. Vid ostrukturerade intervjuer finns det inte 

färdigformulerade frågor utan intervjun blir som en spontan dialog mellan intervjuaren och 

respondenten, vilket vi ansåg inte passade vår undersökning (Bryman och Bell, 2005). Som 

grund för de semistrukturerade intervjuerna hade vi en intervjuguide (se bilaga 2), men 

frågorna var inte tvungna att följa ordningen, utan intervjuerna kunde vara mer som öppna 

dialoger vilket även möjliggjorde följdfrågor. Genom intervjuerna fick vi en djupare 

förståelse av vår frågeställning, eftersom intervjuerna möjliggjorde flera perspektiv genom att 

ställa följdfrågor samtidigt som respondenterna fick utrymme för att utveckla sitt resonemang. 

 

Det finns bland annat två olika typer av intervjuer, personlig intervju och telefonintervju. En 

personlig intervju är fördelaktig eftersom forskaren har möjlighet att se respondentens 

reaktioner och lättare identifiera olika frågetecken som respondenten kan uppleva. En 

telefonintervju är tidsbesparande om det finns ett långt avstånd mellan forskaren och 

respondenten, samt kan även vara en fördel då revisorerna är väldigt upptagna vid den 

 47



tidpunkten på året då vi vill intervjua dem. Vi genomförde sju personliga intervjuer och tio 

telefonintervjuer. Det blev så pass många telefonintervjuer för att vi skulle hinna med att 

intervjua dessa individer, då de befann sig i många olika städer i Sverige. Vid de personliga 

intervjuerna fanns det en tendens att respondenterna började diskutera om andra saker än vårt 

ämne och de tog även i vissa fall betydligt längre tid än telefonintervjuerna. Vid 

telefonintervjuerna tenderade respondenterna att hålla sig till ämnet och vara korta men 

koncisa i sin information. 

4.2.4 Bortfall 

När vi letade efter lämpliga respondenter till våra intervjuer mailade vi ett kontaktmail, se 

bilaga 3, till ungefär sjuttio individer. Det var många som sade nej, bland annat på grund av 

tidsbrist eller för att de ansåg att de inte hade något användbart att komma med. Vi ringde 

även ungefär sextio individer också som inte svarade på vårt mail, varav många sade nej. Att 

få tag på små revisionsbyråer var oerhört svårt, vilket resulterade i att vi enbart genomförde 

intervjuer på en liten revisionsbyrå. Vi mailade och ringde till många små revisionsbyråer runt 

om i hela Sverige men de var väldigt ovilliga att ställa upp på en intervju. Vi höll på i flera 

veckor att få tag på en liten revisionsbyrå men två veckor innan den slutgiltiga inlämningen 

valde vi att enbart genomföra intervjuer på en liten revisionsbyrå eftersom tiden då inte räckte 

till att genomföra de intervjuer som hade behövts på en revisionsbyrå till. 

4.3 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att koppla teorin till empirin. Genom att identifiera begrepp 

som är relevanta för undersökningen och göra de observerbara, blir de möjliga att undersöka. 

Operationaliseringens struktur ser ut på följande sätt, först står en fråga, sedan beskriver vi 

vad vi har kommit fram till i teorin som gör att frågan är intressant att ställa, sedan förklarar vi 

vilka individer som vi valt att ställa frågan till och varför. 

4.3.1 Beroende variabel 

Kompetens och kompetensutveckling 

Vi är intresserade av att undersöka vilka faktorer som påverkar en revisors 

kompetensutveckling fram till auktorisation, därför är den auktoriserade revisorns kompetens 

vår beroende variabel.  

 

• Vad anser ni kännetecknar en kompetent revisor? 
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I teorin har vi kommit fram till vår föreställning om att en auktoriserad revisors kompetens 

består av kunskaper, färdigheter, förmågor och nätverk. Kunskaperna består av kunskaper om 

gällande lagstiftning och seder (Hassall et al, 1996). Färdigheter innebär att revisorn kan 

attrahera, behålla och utveckla klienter. Förmågor består av förmågan att värdera och göra 

bedömningar samt förmågan att arbeta i team (Jonnergård et al, 2010). För att revisorn ska 

kunna utveckla och bevara sin kompetens kan det behövas någon tillgång till externa och 

interna informationskällor, de etablerade relationerna som finns kallas för nätverk. 

 

Vi frågar någon på human resource, en operativ chef och några revisorer vad de anser 

kännetecknar en kompetent revisor, eftersom vi vill se om vår föreställning om en kompetent 

revisor stämmer överens med deras. De som arbetar med human resource arbetar med 

personalfrågor och kan därför ha en uppfattning om hur en kompetent revisor ska vara. En 

operativ chef kan genom sin arbetslivserfarenhet ha utvecklat en uppfattning om hur en 

kompetent revisor ser ut. Revisorn har en uppfattning som kan vara präglad mer av den 

akademiska utbildningen än erfarenhet inom professionen, därför kan revisorns uppfattning 

om hur en kompetent revisor ser ut skilja sig ifrån de andra som vi ska fråga. Genom att ställa 

frågan öppen kanske vi kan hitta andra faktorer som respondenterna anser kännetecknar en 

kompetent revisor. 

 

• Har ni någon kompetensutvecklingsstrategi för revisorerna och hur ser den ut i så fall? 

Är den formaliserad? Är den kommunicerad? Vem beslutar om den? Är den välkänd? 

 

Genom teorin har vi kommit fram till en föreställning om att faktorerna utbildning, 

socialisationsprocess, mentorskap, uppdragsfördelning, feedback och plats påverkar 

kompetensutvecklingen hos revisorer. Vi tror att utbildning ger kunskaper och förmågor, 

socialisationsprocess ger färdigheter och nätverk, mentorskap ger kunskaper, färdigheter, 

förmågor och nätverk, uppdragsfördelning ger kunskaper och förmågor, feedback ger 

kunskaper och förmågor och plats ger kunskaper, förmågor och nätverk. 

 

Revisionsbyråerna kan använda sig av samma faktorer som vi tror utvecklar kompetensen hos 

revisorer, men de kan också använda sig av andra faktorer som vi inte har upptäckt eller ansett 

påverka kompetensen. Därför frågar vi någon på human resource och en operativ chef vad de 

anser utvecklar kompetensen hos revisorer, om den är formaliserad, kommunicerad, vem som 
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beslutar om den och om den är välkänd för att få fram vilka faktorer som påverkar 

revisorernas kompetensutveckling. 

 

• På vilket sätt är kompetensutveckling viktigt för er? Varför? 

 

I teorin har vi funnit att kompetens är en viktig faktor i en anställds prestation och utveckling, 

vilket kan påverka företagets framgång (Ennis, 2008). Revisorslagen (1999:1079) har ett 

kompetenskrav på revisorer, som innebär att en revisor behöver ha rätt insikt i och erfarenhet 

av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs för att fullgöra ett uppdrag. Därför är 

vi intresserade av att ta reda på hur viktigt de revisionsbyråer som vi valt att undersöka, anser 

att kompetensutvecklingen hos revisorerna är. 

 

Vi frågar individen på human resource och den operativa chefen på vilket sätt 

kompetensutvecklingsprocessen anses vara viktig på revisionsbyrån eftersom det kan ge 

indikationer på hur deras kompetensutvecklingsprocess ser ut och hur mycket resurser de 

lägger ned på den. Det kan finnas skillnader i deras svar eftersom individen på human 

resource, den operativa chefen och revisorerna befinner sig i olika delar av 

kompetensutvecklingsprocessen, vilket vi är intresserade av att ta reda på. Individen på 

human resource utvecklar kompetensutvecklingsprocessen och den operativa chefen leder 

kompetensutvecklingsprocessen. 

 

• Utvärdera er kompetensutveckling, vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre 

bra? Varför? 

 

I teorin har vi funnit att anställda kan ha problem med att implementera sina nya kunskaper i 

det dagliga arbetet och vi har funnit både positiva och negativa effekter av bland annat 

mentorskap. Därför vill vi ta reda på vad som har fungerat och vad som inte har fungerat i 

revisionsbyråernas kompetensutveckling för att hitta de faktorer som påverkar 

kompetensutvecklingens hos revisorer. 

 

Den frågan ställer vi till individen på human resource och den operativa chefen eftersom de 

personerna befinner sig i olika delar av kompetensutvecklingsprocessen. Individen på human 

resource utvecklar kompetensutvecklingsprocessen och den operativa chefen leder 
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kompetensutvecklingsprocessen. Genom denna fråga hoppas vi få veta hur processen ska se ut 

i revisionsbyrån enligt human resource och hur den faktiskt ser ut enligt den operativa chefen. 

 

• Beskriv din kompetensutveckling sedan du kom till revisionsbyrån. 

 

I teorin har vi kommit fram till en föreställning om att faktorerna utbildning, 

socialisationsprocess, mentorskap, uppdragsfördelning, feedback och plats påverkar 

kompetensutvecklingen hos revisorer i revisionsbyråer. 

 

Med hjälp av den frågan vill vi se om de faktorerna som vi har kommit fram till, är några 

faktorer som revisorn har upplevt påverkat hennes/hans kompetensutveckling. Frågan ställer 

vi till revisorn också för att ta reda på hur kompetensutvecklingen har sett ut i revisionsbyrån, 

för att jämföra med de svar som vi får gällande kompetensutvecklingsprocessen av individen 

från human resource och den operativa chefen. 

 

• Vad ger de revisorerna som arbetat längre än dig? 

 

Utifrån teorin har vi funnit ett antal faktorer som vi tror påverkar revisorns 

kompetensutveckling. Bland annat kan en revisor få tips, råd och karriärhjälp av mer erfarna 

revisorer, vilket innebär informellt mentorskap. Revisorn kan få kommentarer om dens 

arbetsprestation, vilket innebär att revisorn får feedback. Revisorn kanske även kan skapa 

kontakter via de mer erfarna revisorerna eller ha nytta av befintliga kontakter, vilket innebär 

nätverk. 

 

Genom den här öppna frågan hoppas vi få information om bland annat informell mentor, 

feedback och nätverk för att bekräfta att dessa faktorer påverkar revisorernas 

kompetensutveckling eller inte. Vi ställer därför den här frågan till revisorerna. Från början 

var frågan formulerad på följande sätt: Vad ger de mer erfarna revisorerna dig? Men vi 

upptäckte efter en intervju att när vi intervjuar någon som arbetat i ungefär tjugo år kändes det 

förolämpande att fråga på det viset eftersom den revisorn hade mycket erfarenhet. Därför 

valde vi att ändra formuleringen på frågan. 

 

• Hur många kvinnor och män blir godkända respektive auktoriserade varje år? 
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Om de faktorer som vi har kommit fram till i teorin, nämligen utbildning, 

socialisationsprocess, mentorskap, uppdragsfördelning, feedback och plats verkligen påverkar 

kompetensutvecklingen hos revisorerna kan ett stort antal av revisorerna bli godkända 

respektive auktoriserade varje år. I teorin har vi funnit att många av de högre posterna i 

företag innehas av män, vi vill därför se hur många kvinnor och män som lyckas med 

revisors- respektive högre revisorsexamen. 

 

Vi har valt att fråga individen på human resource och den operativa chefen hur många som 

blir godkända och auktoriserade revisorer varje år på revisionsbyrån och det kontoret som vi 

valt, eftersom vi tror att de har tillgång till den informationen. Vi är intresserade av att se hur 

viktigt de tycker att det är att bli godkända och auktoriserade revisorer. Cheferna kanske inte 

vill att fler gör proven eftersom de kanske redan finns tillräckligt med godkända och 

auktoriserade revisorer. 

 

• Vem är det som bestämmer när det är dags för en revisor att avlägga revisors- 

respektive högre revisorsexamen? Varför då? 

 

I teorin har vi funnit att vissa revisorer kan överskatta sin förmåga, vilket kan leda till ett 

misslyckat resultat på revisorsexamen och högre revisorsexamen. En chef som arbetar nära 

revisorn kanske har insikt i revisorns kompetens och tillsammans kanske det går lättare att 

avgöra när revisorn är redo att avlägga revisors- och högre revisorsexamen. 

 

Vi frågar individen på human resource, den operativa chefen och revisorerna eftersom vi tror 

att det är någonting som dessa individer har information om. Men den informationen som 

individen på human resource ger kanske skiljer sig ifrån den informationen som fås av den 

operativa chefen och revisorerna, eftersom de två sistnämna arbetar nära varandra på kontoret 

medan individen på human resource arbetar på huvudkontoret utan en insyn i deras dagliga 

arbete och kanske därför vet hur den formella policyn ser ut men inte hur den reella policyn 

ser ut. 

 

• Kan du berätta om dina erfarenheter av provet? Vad tror du att en revisor behöver för 

kunskaper för att klara provet? 
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Vi har funnit att Revisorsnämnden anordnar revisors- och högre revisorsexamen två gånger 

om året. Statistiken för de som klarar proven är ungefär hälften, vilket innebär att vi vill 

försöka få fram om några av våra respondenter hade svårigheter att klara provet/proven och 

vad de anser att en revisor behöver för kunskaper för att klara provet/proven. 

 

Den frågan ställer vi till den operativa chefen och revisorerna eftersom flera av de individerna 

har genomgått minst ett av proven och därför har insikt i hur provet/proven går till och vad för 

slags kunskaper som behövs. 

 

Den här frågan blev till under den första intervjun, när respondenten började berätta om sina 

erfarenheter av provet. Vi kom därefter fram till att den var bra och värd att ställa till de andra 

revisorerna och de operativa cheferna. 

4.3.2 Oberoende variabler 

Vi är intresserade av att undersöka vilka faktorer som påverkar en revisors 

kompetensutveckling fram till auktorisation, därför är den auktoriserade revisorns kompetens 

vår beroende variabel. Vi tror att en auktoriserad revisors kompetens består av kunskaper, 

färdigheter, förmågor och nätverk. Den kompetensen tror vi utvecklas genom faktorerna 

utbildning, socialisationsprocess, mentorskap, uppdragsfördelning, feedback och plats. En 

individ har faktorer från början som vi tror kan påverka hur kompetensen utvecklas, nämligen 

kön, etnicitet och ålder. Storleken på revisionsbyrån anser vi kan påverka hur 

kompetensutvecklingsprocessen ser ut. Dessa är därför våra oberoende variabler. 

 

Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? Hur länge har du arbetat på den här 

revisionsbyrån? Vilken position och vilken arbetsroll har du? 

• Vad har du för utbildning? 

 

Utgångspunkten i kompetensutveckling kan vara den mängd kunskaper och färdigheter som 

en individ besitter (Dall’alba och Sandberg, 2006). 

 

Genom att fråga individen på human resource, den operativa chefen och revisorerna om deras 

bakgrund kan vi få en förståelse för deras situation och deras synsätt på revisionsbyrån 

eftersom deras erfarenheter kan påverka deras åsikter. 
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• Hur länge har du varit godkänd/auktoriserad revisor? 

 

I teorin har vi funnit att ett företag som har en bra kompetensutveckling har anställda som 

presterar bra. Om revisorerna presterar bra kan det skapa större möjligheter för dem att klara 

revisors- respektive högre revisorsexamen. 

 

Vi frågar revisorerna hur länge de varit godkänd respektive auktoriserad för vi är intresserade 

av att se hur långt de har kommit i karriären och i vilken takt de har kommit dit de befinner 

sig eftersom det kan påverkas av hur väl utformad och fungerande revisionsbyråns 

kompetensutveckling är. 

 

• Har du några barn? I så fall, hur gammal/gamla är hon/han/de? 

 

I teorin har vi funnit att om en förälder tar barnledigt kan det påverka hennes/hans karriär på 

olika sätt, exempelvis hur lång tid det tar innan en revisor blir auktoriserad. Vi är därför 

intresserade av att se om de som har kommit långt i karriären har barn eller inte. 

 

Vi ställer den här frågan till individen på human resource, den operativa chefen och 

revisorerna efter de har kommit olika långt i sina karriärer och därför är svaren intressanta. 

 

Utbildning 

• Hur utbildar ni revisorerna? Vad har ni för mål med utbildningen? Vilken sorts 

utbildning får du? 

 

Vi har i teorin funnit att utbildning kan öka revisorernas kunskaper och förmågor. Det finns 

flera olika sorters utbildning exempelvis intern utbildning, extern utbildning, formell 

utbildning, informell utbildning, informellt lärande samt action learning. Vilken sorts 

utbildning revisorerna får kan påverka hur bra deras kompetens utvecklas. 

 

De två första frågorna ställer vi till individen på human resource och den operativa chefen och 

den sista frågan ställer vi till revisorerna eftersom vi är intresserade av att ta reda på vilka 

revisorer som får ta del av olika sorters utbildningar. Vi vill också ta reda på vilka sorters 

utbildningar som används, exempelvis formell och informell utbildning samt action learning 
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eftersom det kan påverka hur revisorerna lär sig de nya kunskaperna. Vi ställer även frågor 

angående vilken sorts utbildning som revisorerna får, eftersom vi är intresserade av att se om 

de upplever att de får rätt sorts utbildning för att utveckla sin kompetens. 

 

• Skiljer sig mängden och innehållet av utbildning åt mellan revisorsassistenter, 

godkända och auktoriserade revisorer? Hur mycket utbildning får du? 

 

Vi har i teorin funnit att den formella utbildningen riktar sig till både nyanställda och de 

revisorer som arbetat ett tag. Det informella lärandet ingår i det dagliga arbetet och revisorer 

lär sig och får erfarenheter varje dag när de arbetar (Dall’Alba och Sandberg, 2006). Far har 

en utbildningsplan som sträcker sig de sex första åren, som revisionsbyråerna kan följa (Far 

Akademi, 2011). Revisorsnämnden och Far har ett fortbildningskrav för revisorerna på hur 

många timmar utbildning som de minst ska ha under en tre- och en femårsperiod (Far, 2011). 

 

Vi frågar individen på human resource och den operativa chefen om utbildningarna som finns 

på revisionsbyrån eftersom det är de som ansvarar för utbildningarna. Vi frågar även 

revisorerna själva hur mycket utbildning som de får för att se så att utbildningsstrategin som 

beskrivs av individen på human resource och den operativa chefen stämmer överens och för 

att se om revisorerna upplever att de får tillräcklig utbildning för att utveckla sin kompetens 

och om det finns skillnader beroende på var i karriären som revisorerna befinner sig. 

 

• Utbildar ni internt inom revisionsbyrån eller är det ett annat företag som ordnar med 

kurser och liknande? Intern eller extern utbildning? 

 

När revisionsbyrån inte själv håller i kurser utan skickar iväg revisorerna på kurser och 

liknande, innebär det extern utbildning. Om revisionsbyrån själv anordnar kurser och 

utbildning för revisorerna är det intern utbildning, men de kan även skicka iväg revisorerna 

till ett annat kontor inom revisionsbyrån och utbilda dem, vilket innebär internt inom 

revisionsbyrån men på en extern plats. 

 

Vi frågar individen på human resource, den operativa chefen och revisorerna om 

utbildningarna sker externt eller internt, då vi tror att det kan påverka hur revisorerna tar till 

sig kunskaperna.  
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• Tror du att revisorerna har svårt att använda de nya kunskaper de lärt sig på en kurs i 

det dagliga arbetet? I så fall, varför då? 

 

I teorin har vi funnit att utbildning kan öka revisorernas kunskaper och förmågor, men att det 

kan finnas svårigheter med att implementera dessa kunskaper i det dagliga arbetet eftersom 

det till stor del är individens ansvar att implementera de nya kunskaperna och förmågorna i 

det dagliga arbetet (Hoojiberg och Lane, 2009). 

 

Frågan om implementeringen frågar vi individen på human resource, den operativa chefen 

och revisorerna eftersom vi vill se skillnader i deras uppfattningar om denna fråga. Individen 

på human resource kanske inte har insikt i hur svårt det kan vara för revisorerna, eller så är de 

insatta i det och försöker anpassa utbildningen efter det. Den operativa chefen kanske ser om 

revisorerna har svårt att implementera kunskaperna men kanske inte har möjlighet att påverka. 

Revisorerna själva kanske har en helt annan uppfattning än human resource och den operativa 

chefen, vilket vi vill ta reda på. 

 

Socialisationsprocess 

• Upplever du att det finns konflikter på kontoret? Om ja, hur många? Hur ofta? Är det 

de nyanställda eller de som arbetat längre som hamnar i konflikter? 

 

Vi undrar om de nyanställda revisorerna anpassar sig efter de normer, värderingar och 

beteenden som finns på den nya arbetsplatsen, eller om normerna, värderingarna och 

beteendena som finns på revisionsbyrån redan motsvarade de som existerar hos den 

nyanställde revisorn. Om det finns konflikter på revisionsbyrån är det troligt att det finns en 

individ där som inte delar samma normer, värderingar och beteenden som de andra anställda. 

Vi är även intresserade av att försöka ta reda på om det i så fall är de nyanställda som hamnar 

i konflikter eller om det är de revisorer som arbetat på revisionsbyrån ett tag. 

 

Vi frågar den operativa chefen och revisorerna om de upplever att det finns konflikter på 

kontoret och även hur ofta i så fall, eftersom det kan vara ett tecken på att alla anställda inte 

har anpassat sig efter revisionsbyråns normer, värderingar och beteenden.  

 

• Vad ger de revisorerna som arbetat längre än dig?  
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De som arbetat på revisionsbyrån ett tag kan känna till revisionsbyråns normer, värderingar 

och beteenden och därför undrar vi om de nyanställda revisorerna använder sig av de mer 

erfarna revisorernas kunskaper och kännedom om dessa. 

 

Vi ställer därför den här frågan till revisorerna för att få reda på om de medvetet drar nytta av 

de mer erfarna revisorernas erfarenheter och kunskaper eftersom det kan hjälpa revisorerna i 

deras karriärer. Från början var frågan formulerad på följande sätt: Vad ger de mer erfarna 

revisorerna dig? Men vi upptäckte efter en intervju att när vi intervjuar någon som arbetat i 

ungefär tjugo år kändes det förolämpande att fråga på det viset eftersom den revisorn hade 

mycket erfarenhet. Därför valde vi att ändra formuleringen på frågan. 

 

Mentorskap 

• Tilldelas revisorerna/Har du blivit tilldelad en mentor, handledare eller liknande? I så 

fall, varför/har det fungerat bra? 

 

Genom den här frågan vill vi ta reda på om det tilldelas formella mentorer på revisionsbyrån. 

Vid ett formellt mentorskap blir mentorn tilldelad en skyddsling, vilket innebär att de inte får 

välja varandra. I teorin har vi funnit att mentorskap kan tillgodose utvecklingsbehov och kan 

därför göra ett betydande bidrag till kommande generationer (Gilbreatha et al, 2008). 

 

Vi ställer frågan till individen på human resource, den operativa chefen och revisorerna 

eftersom de kan ha kännedom om ämnet. Vi undrar vad revisionsbyrån vill uppnå med att 

tilldela en mentor, förhoppningsvis kompetensutveckling. Vi är också intresserade av om 

revisorerna anser att mentorskapet i så fall har fungerat bra. 

 

• När blir de/ blev du tilldelade/tilldelad en mentor? 

 

Vi undrar när i karriären som revisorerna blir tilldelade en mentor. I teorin har vi funnit att 

existensen av en mentor kan ha positiva effekter på skyddslingens karriär, vilket vi är 

intresserade av att se om det stämmer. Vi har funnit att en mentor kan vara användbar både till 

nyanställda och till de revisorer som arbetat en längre tid, därför vill vi ta reda på när i 

karriären som revisorerna blir tilldelade en mentor 
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Frågan ställer vi till individen på human resource, den operativa chefen och revisorerna 

eftersom vi vill höra vad de har att säga om mentorskapet för att få en uppfattning både från 

de som arrangerar mentorskapet, mentorerna själva och från skyddslingarna. 

 

• Vilken position har mentorerna? 

 

Vi undrar även vilka poster som mentorerna har, om de är chefer eller om de är jämbördiga 

kollegor eftersom de då kan ha olika kunskaper och erfarenheter att dela med sig. Men också 

för att se hur långt de har kommit i sin karriär. 

 

Vi ställer frågan till individen på human resource, den operativa chefen och revisorerna 

eftersom de kan ha kännedom om ämnet. Revisorerna kan veta vilken position som 

hennes/hans mentor har, de som delar ut mentorerna kan ha möjlighet att veta vilken position 

som de har när de kontrollerar om de är lämpliga att bli mentorer. 

 

• Har du själv varit mentor? Kan du berätta om det? 

 

Vi har funnit i teorin att både jämbördiga kollegor och mer erfarna kollegor kan vara 

mentorer. Vi har även funnit att individer kan ha mentorer var de än befinner sig i karriären. 

 

Vi frågar därför den operativa chefen och revisorerna om de har varit mentorer för att då kan 

de ha insikt i mentorskapet från en mentorsaspekt. Om samma individ även har haft en mentor 

kan de upplevelserna och åsikterna om dessa jämföras. Den här frågan ställdes inte under den 

första intervjun eftersom det var informationen från den intervjun som gav upphov till ett 

behov av den här frågan. 

 

• Finns det några kvinnliga mentorer? Har/hade du en kvinnlig eller manlig mentor?  

 

Då vi i teorin funnit att de höga posterna i revisionsbyråer tenderar att innehas av män, undrar 

vi om det finns några kvinnliga mentorer. Vi har funnit tendenser att män har manliga 

revisorer och kvinnor har kvinnliga mentorer (Elg et al, 2011). 
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Frågan ställer vi till individen på human resource, den operativa chefen och revisorerna 

eftersom det är de som arrangerar mentorskapen och skyddslingarna som får en mentor har 

förmodligen information om denne. 

 

• Ger du/Får du råd, tips, karriärhjälp eller liknande till/av någon av revisorerna? Hur 

använder du resurserna som de erfarna revisorerna erbjuder? (Exempelvis deras 

kunskaper?) 

 

Vi vill undersöka om det kan finnas en informell mentor på revisionsbyrån, det vill säga en 

person som agerar som en mentor utan att veta om att hon/han är en mentor. Det kan även 

vara på det sättet att en revisor har någon eller flera individer som revisorn brukar få hjälp av 

eller liknande vilket innebär att revisorn upplever att hon/han har en mentor även om den som 

då agerar som en mentor inte vet om det, därför frågar vi revisorerna hur de använder sig av 

resurserna som de mer erfarna revisorerna har. 

 

Den första frågan ställer vi till den operativa chefen och revisorerna eftersom vi vill ta reda på 

om och vilka som får råd, tips, karriärhjälp och liknande på revisionsbyrån och vem som i så 

fall ger råd, tips, karriärhjälp och liknande. Den sista frågan ställer vi till revisorerna eftersom 

det kan ge indikationer på om det finns informella mentorer på revisionsbyrån. 

 

• Hur många skyddslingar har varje mentor? Hur ofta träffas mentorn och skyddslingen? 

 

Om varje mentor har många skyddslingar kanske inte mentorn har tid att hjälpa alla på ett 

effektivt sätt, vilket kan orsaka ett ineffektivt mentorskap Därför undrar vi också hur ofta 

mentorerna och skyddslingarna träffas, eftersom det kan bidra till ett effektivt eller ineffektivt 

mentorskap. 

 

Den första frågan ställer vi till individen på human resource och den operativa chefen 

eftersom vi anser att de har ganska bra insikt i mentorskapet och hur det går till. Den sista 

frågan ställer vi till den operativa chefen och revisorerna eftersom de som är mentorer och 

skyddslingar har insikt i hur deras mentorskap går till.  

 

• Arbetar mentorn på kontoret eller på ett annat kontor? 
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Vi vill ta reda på om mentorn arbetar på samma kontor eller är extern då det kan påverka hur 

ofta mentorn och skyddslingen kan träffas vilket kan påverka hur effektivt mentorskapet blir. 

 

Vi ställer frågan till individen på human resource, den operativa chefen och revisorerna. De 

som arrangerar mentorskapet och den som är mentor kan veta var skyddslingen befinner sig 

och revisorn har information om var sin mentor befinner sig. 

 
Uppdragsfördelning 

• Hur bestäms det vem av revisorerna som får vilket uppdrag? 

 

I teorin har vi funnit att företag kan ha utformade karriärsteg och mål som de anställda ska 

uppnå. Vi har även funnit att om revisorernas kunskapsnivåer identifieras kan uppdrag som 

fördelas anpassas efter deras kunskaper, vilket vi vill ta reda på om det är på detta sätt som det 

går till i de utvalda revisionsbyråerna (Tubbs, 1992). 

 

Vi undrar om de revisorerna som cheferna vet presterar bra, får de mer avancerade uppdragen, 

eller om det finns något annat som påverkar uppdragsfördelningen, därför frågar vi den 

operativa chefen och revisorerna om det. 

 

• Hur många revisorer och revisorsassistenter är det per uppdrag? Om flera, vem bär det 

slutgiltiga ansvaret för revisionens korrekthet? 

 

Är det många revisorer som arbetar med samma uppdrag kanske det blir svårare att se vilka 

som presterar bra, speciellt om det är många revisorsassistenter i teamet och bara några få 

ansvariga revisorer som övervakar dem. 

 

Frågan ställer vi till den operativa chefen och revisorerna eftersom de arbetar med 

revisionsuppdrag anser vi att de kan ha kännedom om hur många revisorer som arbetar med 

samma uppdrag. 

 

Efter att ha genomfört en intervju märkte vi att frågan: Hur många revisorer är det per 

uppdrag? var oklar för respondenten. Respondenten visste inte om vi menade revisorer eller 
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revisorsassistenter, därför ändrade vi frågan och den blev istället på följande sätt: Hur många 

revisorer och revisorsassistenter är det per uppdrag? 

 

Feedback 

• Kontrollerar och kommenterar du revisorernas arbetsprestation? Om ja, hur då? Om 

nej, finns det någon annan som gör det? Finns det någon som kontrollerar och 

kommenterar din arbetsprestation? Om ja, hur görs det och av vem? 

 

Vi är intresserade av att se om det finns någon på revisionsbyrån som ger feedback till 

revisorerna, eftersom vi i teorin kommit fram till att det kan utveckla revisorernas kompetens 

genom att utöka deras kunskaper och färdigheter. 

 

Vi frågar den operativa chefen om hon/han ger kommentarer till någon revisor eller om 

hon/han känner till någon annan som brukar göra det. Vi frågar även revisorerna om de 

mottager några kommentarer om deras arbetsprestation och även vem det är för att se om det 

existerar feedback på revisionsbyrån. 

 
Plats 

• Var sitter de nyanställda på kontoret, sitter de tillsammans? Var sitter 

revisorsassistenter, godkända och de auktoriserade revisorerna? 

 

Sitter revisorsassistenter i närheten av mer erfarna revisorer såsom godkända och 

auktoriserade revisorer kanske de lär sig mer än om de sitter i närheten av andra 

revisorsassistenter som kan samma saker som de själva (Hall, 1996). 

Frågorna ställer vi till den operativa chefen eftersom vi tror att den vet var hon/han har sin 

personal, samt att den individen kanske kan påverka var personalen ska sitta. 

 

• Var på kontoret arbetar du? Varför? Sitter de som arbetar i samma team i närheten? 

Har de som sitter i närheten liknande arbetsuppgifter? 

 

Om revisorerna som sitter i närheten av varandra har liknande arbetsuppgifter eller om det 

som sitter i närheten har kunskaper om sådana arbetsuppgifter, kan de ge råd och assistans till 
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varandra. Revisorerna kan även skapa kontakter och delge erfarenheter med varandra om de 

sitter i närheten av varandra. 

 

De frågorna ställer vi till revisorerna och den operativa chefen eftersom de vet var på kontoret 

de är placerade och vilka som sitter i närheten. 

 

Nätverk 

• Kände du någon på revisionsbyrån innan du blev anställd? Känner du många på 

revisionsbyrån nu när du arbetar där? Har du någon gång i din karriär haft användning 

av dina kontakter? 

 

I teorin har vi funnit att kontakter kan leda till en fördelaktigare uppdragsfördelning, vilket vi 

vill försöka ta reda på om det stämmer. I teorin har vi också funnit att det ibland kan behövas 

de rätta kontakterna för att få en ny tjänst, vilket vi vill ta reda på om det faktiskt går till på 

det viset på revisionsbyråerna (Edling och Rydgren, 2007). Vi vill därför undersöka om 

kontakter kan påverka revisorns karriär och i så fall på vilka sätt. 

 

Vi frågar revisorn om hon/han kände någon på revisionsbyrån innan hon/han började arbeta 

där, eftersom vi tror att det kan bidra till att hon/han blir anställd istället för någon annan.  

 
Kön 

• Hur många nyanställda kvinnor och män tar ni in varje år? Hur många kvinnor och 

män blir auktoriserade varje år? 

 

Vi vill ta reda på hur könsfördelningen ser ut både när revisorerna anställs fram till 

revisorerna blir auktoriserade, för att se om det finns några skillnader i könsfördelningen. I 

teorin har vi funnit att individer tenderar att välja individer som liknar dem själva och 

eftersom vi också funnit att många av de höga posterna i revisionsbyråer innehas av män, 

undrar vi om det är en jämn eller skev könsfördelning. 

 

Vi ställer dessa frågor till individen på human resource och den operativa chefen eftersom vi 

tror att det är de som har kunskapen om dessa frågorna. 
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• Finns det några kvinnliga mentorer? 

 

Eftersom vi i teorin funnit att de höga posterna vanligtvis innehas av män vill vi se om det 

finns några kvinnliga mentorer. Vi har funnit en tendens att män har manliga revisorer och att 

kvinnor har kvinnliga mentorer. 

 

Vi ställer den här frågan till individen på human resource och den operativa chefen eftersom 

vi tror att det är de som har kunskapen om den här frågan, då det är de som arrangerar 

mentorskapen och tilldelar mentorerna och skyddslingarna. 

 
Etnicitet 

• Hur många revisorer finns det på revisionsbyrån med utländsk bakgrund? 

 

Eftersom vi i teorin funnit att det finns väldigt få revisorer med utländsk bakgrund på 

revisionsbyråerna, vill vi ta reda på hur det ser ut i de byråerna vi valt att undersöka 

(Kalonaityte, 2011). 

 

Vi ställer denna fråga till individen på human resource och den operativa chefen eftersom vi 

tror att det är de som har kunskapen som vi är ute efter, då personalavdelningen tenderar att 

ha statistik över personalen och dem operativa chefen kan i sin roll ha kännedom om de 

anställda på sitt kontor. 

 

• Tror du att etnisk härkomst har någon betydelse för kompetensutvecklingen? 

 

I teorin har vi funnit att vissa individer med utländsk bakgrund kan ha lägre lön än en individ 

med svensk bakgrund trots att de har likvärdiga arbetsuppgifter. En studie bevisade att 

etnicitet kan ses som en betydelsefull faktor i arbetslivet och att den kan påverka 

särbehandling av individer (Kalonaityte, 2011). Vi vill därför ta reda på om individer med 

utländsk bakgrund blir behandlade som alla andra eller om de blir särbehandlade på ett 

positivt eller negativt sätt. 
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Vi ställer denna fråga till individen på human resource och den operativa chefen eftersom vi 

vill se hur de uppfattar skillnader mellan behandling av individer med utländsk bakgrund och 

individer med svensk bakgrund. 

 

Ålder 

• Vad är genomsnittsåldern på en godkänd respektive auktoriserad revisor? 

 

En äldre individ som inte har kommit långt i karriären kan ses som att hon/han har haft andra 

prioriteringar i livet. Är genomsnittsåldern hög kanske det är svårt att komma framåt i 

karriären av olika orsaker. 

 

Vi ställer denna fråga till individen på human resource och den operativa chefen eftersom vi 

tror att det är de som har kunskapen om genomsnittsåldern eftersom vi tror att de är 

inblandade i när revisorer avlägger revisors- respektive högre revisorsexamen. 

 

• Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? Hur länge har du arbetat på den här 

revisionsbyrån? 

 

Vi vill försöka ta reda på hur lång tid det tar för en individ att bli auktoriserad, eftersom vårt 

mål är att försöka bidra till att revisorer klarar högre revisorsexamen. En högre ålder kan tyda 

på att individen har försökt med högre revisorsexamen några gånger men inte klarat den eller 

att individen haft andra prioriteringar i livet. 

 

Därför frågar vi revisorerna hur länge de arbetat inom revisionsbranschen för att ta reda på om 

de haft andra prioriteringar i livet, eller om de har arbetat på en revisionsbyrå hela sin karriär. 

 
Storlek på revisionsbyrån 

• Hur många nyanställda kvinnor och män tar ni in i genomsnitt varje år? 

• Hur många kvinnor och män blir godkända respektive auktoriserade i genomsnitt varje 

år? 

 

Dessa frågor har vi valt att ställa eftersom vi skulle kategorisera in revisionsbyråerna i tre 

olika kategorier, stora, medelstora och små. 
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Vi valde att ställa dessa frågor till individen på human resource och den operativa chefen 

eftersom personalavdelningen har statistik över ämnet och den operativa chefen känner till 

dessa saker om de anställda på sitt kontor då hon/han har huvudansvaret för sina anställda. 

4.3.3 Validitet och reliabilitet 

Hur hög reliabilitet som vår undersökning får, beror på hur mätningarna utförs och hur 

noggranna vi är när informationen bearbetas (Holme och Solvang, 1997). Reliabiliteten 

handlar enligt Bryman och Bell (2005) om pålitligheten, överensstämmelse och 

följdriktigheten hos ett mått på ett begrepp. Om undersökningen har låg reliabilitet blir inte 

frågeställning framställd på ett bra sätt, därför är reliabiliteten viktig för att hypoteserna ska 

kunna prövas (Holme och Solvang, 1997). Tre faktorer som används när man ska ta ställning 

till om ett mått är reliabelt eller inte är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. 

Stabilitet innebär att måttet inte fluktuerar, utan att det är stabilt, vilket innebär om två 

undersökningar görs nära inpå ska inte resultatet skilja sig åt i någon större utsträckning. 

Intern reliabilitet innebär att respondenternas svar hanteras på ett pålitligt och följdriktigt sätt. 

Interbedömarreliabilitet innebär att när det finns flera observatörer får inte tolkningarna skilja 

sig åt i någon större utsträckning (Bryman och Bell, 2005). En undersökning med hög 

reliabilitet går att upprepa och då ger den samma resultat, om den utförs i liknande 

omständigheter. Detta kan dock vara en svårighet då kompetensutvecklingen på 

revisionsbyråer är föränderlig, men det kan finnas likheter i resultaten. 

 

Genom att vi intervjuar en individ på human resource, en operativ chef, en godkänd och en 

auktoriserad revisor i varje revisionsbyrå ökar reliabiliteten. Eftersom vi ställde samma frågor 

till en del respondenter gör det också att reliabiliteten ökade.  

 

Validitet handlar om att de indikatorer som valts ut för att mäta frågeställningen verkligen 

mäter frågeställningen. Om en undersökning har hög validitet, mäts det som undersökning 

ämnar mäta. Vi har anpassat vår frågeställning på ett sådant sätt att vi genom den ska få fram 

den information som vi har till avsikt att få fram. För att vår undersökning ska vara valid 

behöver den vara reliabel, eftersom om exempelvis måttet inte är stabilt över tid kan det inte 

utgöra ett mått med validitet (Bryman och Bell, 2005). 

 65



4.4 Källkritik 

Vi har funnit vetenskapliga artiklar som handlat om revisor och som handlat allmänt om 

kompetens och kompetensutveckling som vi använt oss av. Vi har kritiskt granskat artiklarna 

och kontrollerat deras referenser. De böcker som vi funnit inom vårt område 

kompetensutveckling är lite åt det normativa hållet, vilket inneburit att vi har kritiskt granskat 

böckerna som vi använt i vår uppsats. De vetenskapliga artiklarna anser vi i majoriteten av 

fallen är trovärdigare än böckerna, men har kritiskt granskat all information innan vi använt 

oss av den i uppsatsen. Vi har därför använt material i vår uppsats som vi anser är trovärdig . 

Vi har enbart använt oss av skriftliga källor i vårt teoriavsnitt. Vissa av de vetenskapliga 

artiklarna som vi har använt är från 1980-talet vilket innebär att informationen kanske inte är 

så aktuell, men majoriteten av artiklarna som vi har använt oss av är från 2000-talet vilket 

innebär att den informationen är lite mer aktuell. 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyserar vi den information som vi fått av respondenterna och jämför det 

med vår teori. Vi har delat upp varje faktor som vi tror påverkar en revisors kompetens. Först 

kommer en kort sammanfattning av det vi har kommit fram till i teorin, därefter kommer en 

diskussion av den informationen från respondenterna som stämmer överens med det som vi 

har kommit fram till i teorin och vad som avviker samt tankar om varför det avviker. 

5.1 Kompetens och kompetensutveckling 

Enligt det vi har kommit fram till i teorin kan en kompetent revisor ha en kombination av 

följande faktorer: färdigheter, kunskaper, förmågor och nätverk. Färdigheter innebär att 

revisorn kan attrahera, behålla och utveckla klienter, vilket innebär att en revisor behöver 

kunna marknadsföra sig själv och kunna skaffa nya uppdrag samtidigt som revisorn kan 

försöka sälja andra tjänster till befintliga klienter. Kunskaper består bland annat av det som en 

revisor behöver kunna om gällande lagstiftning och seder. Mycket av en revisors arbete består 

av att bedöma var den största risken finns, därför kan en revisor ha förmågan att värdera och 

göra bedömningar. Revisorer arbetar i team när de utför en revision, därför är en annan 

förmåga att arbeta i grupp. För att en revisor ska kunna utveckla och bevara sin kompetens 

kan det behövas någon tillgång till interna och externa informationskällor. De etablerade 

relationer som finns kallas för nätverk. 

 

Av våra faktorer fick vi konfirmation av våra respondenter på följande: färdigheter, kunskaper 

och förmåga att värdera och göra bedömningar. Några respondenter beskrev förmåga att 

arbeta i team. Några faktorer som respondenterna nämnde som vi inte hade med i vår 

föreställning om en kompetent revisor är integritet, opartiskhet och erfarenhet. De 

respondenterna ansåg att en revisor behöver kunna stå för sina åsikter, enligt Revisorslagen 

ska en revisor vara oberoende, vilket kan vara orsaken att de svarade på det sättet. Vi hade 

inte med de faktorerna i vår kompetensdefinition då vi inte ansåg att det påverkade hur 

kompetent en revisor är. En revisor kan vara kompetent men inte stå för sina åsikter, det gör 

inte revisorn mindre kompetent. Erfarenhet tror vi att de nämnde eftersom de beskriver att de 

lär sig mycket i det dagliga arbetet och genom de uppdrag som de arbetar med. Erfarenhet var 

också något som diskuterades som viktigt för att kunna klara revisors- respektive högre 

revisorsexamen eftersom revisorerna då får kunskap inom olika branscher. Vi hade inte med 

erfarenhet i vår definition av en kompetent revisor, då vi ansåg att en revisor kan vara 
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kompetent utan erfarenhet. Respondenterna som svarade dessa faktorer har olika positioner i 

revisionsbyråerna allt ifrån en som arbetar på human resource till en godkänd revisor. Ingen 

av respondenterna nämnde nätverk när vi frågade vad som kännetecknar en kompetent 

revisor, men de beskrev att nätverk var viktigt när revisorerna ska skaffa uppdrag, vilket i sin 

tur är kompetensdrivande. 

5.2 Utbildning 

Revisionsbyrån kan enligt vårt teoriavsnitt utveckla kompetensen hos revisorerna genom att 

utbilda dem inom exempelvis lagstiftning och seder, vilket kan leda till att revisorernas 

kunskaper och förmågor utvecklas. Det finns olika utbildningsformer såsom formell och 

informell utbildning samt action learning. Den formella utbildningen består bland annat av 

interna och externa kurser. Den informella utbildningen består av bland annat det dagliga 

arbetet, konferenser, självstudier och personalmöten. Action learning innebär att bland annat 

samarbetsrelationer utvecklas, revisorernas perspektiv vidgas och en gemensam grund för 

kunskap och erfarenhet skapas, vilket kan leda till kompetensutveckling hos revisorerna 

 

Revisionsbyråerna har både formell utbildning och informellt lärande. Alla revisionsbyråer 

som vi undersökt följer enligt respondenterna Far Akademis utbildningsplan från år 1-5, som 

är sammankopplad med hur revisorerna får sitt godkännande och sin auktorisation. I 

utbildningsplanen ingår kurser såsom beskattningsrätt, bokslutredovisning och moms. Denna 

utbildningsplan följer revisionsbyråerna för att revisorerna ska få kompetens och utbildning 

för att klara av godkännande och auktorisation. Far Akademis utbildningsplan kan ha blivit 

institutionaliserad då alla revisionsbyråerna i vår undersökning följer den. Att den har blivit 

institutionaliserad kan bero på att ingen av revisionsbyråerna vågar avskaffa den, då de andra 

revisionsbyråerna då kan se den revisionsbyrån som att ha dålig utbildningsplan. Även 

allmänheten, det vill säga potentiella kunder kan kanske då vända sig till en annan 

revisionsbyrå som de vet följer utbildningsplanen eftersom kunderna kan förlita sig på att de 

har den kunskapen som fås av utbildningarna i fråga. Om några revisionsbyråer följer Far 

Akademis utbildningsplan, kan det innebära att andra revisionsbyråer gör likadant eftersom de 

inte vill visa sig vara mindre bra inom utbildning, för allmänheten och andra revisionsbyråer. 

Genom att använda sig av utbildningsplanen kan det även attrahera kompetenta revisorer, som 

då vet ungefär vilken sorts och hur mycket utbildning de kommer att få. 
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Utbildningarna sker både internt inom byråerna och externt av bland annat Far. 

Utbildningarna som ges de fem första åren för de nyanställda revisorerna är interna i de stora 

revisionsbyråerna, därefter är de både interna och externa. Utbildningarna kan ges externt på 

ett annat kontor, men ändå internt inom revisionsbyrån. På det sättet kan de få ihop ett antal 

individer som ska gå kursen och göra det samtidigt. De medelstora revisionsbyråerna har både 

interna och externa utbildningar, beroende på hur många som ska gå en kurs och om de har 

någon som är kompetent som kan lära ut. Utbildningarna i den lilla revisionsbyrån är externa 

då de inte har någon som kan hålla i kurser och det är inte ekonomiskt försvarbart att hålla i 

kurser då det är en eller två revisorer som ska gå en kurs. Det antal timmar som revisorerna 

angav att de behövde utbilda sig genom kurser varje år skilde sig åt mellan alla respondenter 

på de olika revisionsbyråerna, detta kan tyda på att antalet utbildningstimmar som en revisor 

ska genomgå inte är välkänt inom revisionsbyrån och att de troligen inte har formaliserat 

utbildningsinsatsen. 

 

Det dagliga arbetet, som är en informell utbildningsform, skapar erfarenheter som en revisor 

kan behöva när det är dags för revisorn att skriva revisor- och högre revisorsexamen. Genom 

att arbeta med revisioner i företag inom olika branscher och prova på olika arbetsuppgifter får 

revisorer erfarenheter och kan lära sig mer kunskaper, förbättra sin värderingsförmåga samt 

förmågan att arbeta i grupp. 

 

Det finns bland annat tre strategier för kompetensutveckling, ”lära-på-jobbet”-strategin, ”lära-

sig-själv”-strategin och ”lära-av-andra”-strategin. Dessa tre teorier har vi funnit att alla fem 

revisionsbyråer använder sig av, enligt respondenterna. Exempelvis går revisorerna på kurser, 

genomgår utvecklingssamtal och ägnar sig åt självstudier. 

 

En av de stora revisionsbyråerna håller på att utveckla ett nytt utbildningssätt, istället för att 

gå på kurser, som heter E-learning. Revisorerna kan då när som helst genomgå en kurs via 

datorn. E-learning sparar resetid och revisorerna kan kolla på kursen när de har tid. Problemet 

som finns med denna utbildningsform är att det är svårt att veta om revisorerna verkligen 

lyssnar på hela kursen. Därför kommer det ett kunskapsprov i slutet av kursen för att 

revisionsbyrån ska veta om revisorn har lyssnat och tagit till sig kunskapen. E-learning håller 

på att prövas och har därför inte börjat användas vid kurser än. Det var enbart respondenten 

från human resource på en av de stora revisionsbyråerna som beskrev den här formen av 
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utbildning, vilket kan bero på att det är de som utvecklar utbildningsprocesserna och vet 

därför om de nya utbildningsmetoderna innan de operativa cheferna och revisorerna. 

 

I teorin har vi funnit att de utbildningar som revisorer genomgår, bidrar med generell kunskap 

om bland annat aktuell lagstiftning, som revisorn sedan självständigt förhoppningsvis ska 

kunna tillämpa i speciella situationer. I teoriavsnittet har vi också kommit fram till att det kan 

vara svårt för revisorn att implementera kunskapen som erhållits vid olika utbildningar i sina 

dagliga arbetsuppgifter, speciellt som det till stor del är revisorns eget ansvar att implementera 

de nya kunskaperna i det dagliga arbetet. 

 

Revisorer ska enligt respondenterna gå utbildningar som de har nytta av och kurserna ska vara 

inom de områden som revisorerna arbetar med. Utbildningar för revisorerna det första året hör 

ihop med vilka arbetsuppgifter de har vid den tidpunkten. När de arbetat i ett år får de nya 

arbetsuppgifter och därmed få de gå andra kurser. Tredje till femte året är likadant, det vill 

säga att revisorn får nya uppgifter och får gå nya kurser för att utveckla sin kompetens, få rätt 

kunskap och erfarenhet till revisors- och högre revisorsexamen. Därför anser majoriteten av 

respondenterna på revisionsbyråerna att det inte är svårt att implementera kunskaperna de 

erhållit på utbildningarna. Håller revisorerna inte på med de nya kunskaperna varje dag, till 

exempel koncernredovisning, kan den kursen hamna lite i glömska.  

5.3 Socialisationsprocess 

I teorin har vi kommit fram till att en nyanställd revisor eller revisorsassistent behöver 

anpassa sig efter de normer, attityder och värderingar som råder på revisionsbyrån. En 

nyanställd genomgår därför en socialisationsprocess, i vilken de befintliga normerna och 

värderingarna i byrån överförs till den nyanställde. Om en nyanställd får en mentor, kan det 

leda till att individen får lära sig de normer och värderingar på revisionsbyrån samt därigenom 

lättare anpassa sig efter dem. Om revisorn inte tar till sig och anpassar sig efter de normer och 

värderingar som finns, kan det uppstå konflikter på kontoret. Konflikterna kan göra att den 

anställde kan få lämna revisionsbyrån frivilligt eller ofrivilligt.  

 

Ingen av revisionsbyråerna som var med i vår undersökning hade konflikter på kontoret annat 

än vanliga dispyter om vem som ska städa i fikarummet och liknande, enligt våra 

respondenter. Troligen har alla på revisionsbyråerna blivit socialiserade och de anställda har 

anpassat sig efter byråernas normer och värderingar. Det kan också vara så att 
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revisionsbyråerna inte vill uttala sig om det har funnits konflikter på kontoren, då det kan leda 

till att revisionsbyrån får ett dåligt rykte av allmänheten och andra revisionsbyråer. När det 

uppstod några mindre dispyter på kontoren var det vanligtvis de som arbetat längre på 

revisionsbyråerna som var inblandade, kanske för att de har sina vanor och sina områden och 

därför blir offensiva om någon försöker inkräkta på deras områden. 

 

En av de stora revisionsbyråerna skickar direkt iväg sina nyanställda på en utbildning som är 

en till två veckor. Där får revisorsassistenterna lära sig hur byrån fungerar, skapa nätverk och 

grundläggande kunskap om bland annat revision och redovisning. De nyanställda får även en 

mentor i alla fem revisionsbyråer, som ska hjälpa den nya personen att komma igång. 

5.4 Mentorskap 

I teoriavsnittet har vi funnit två olika typer av mentorskap som kan finnas i revisionsbyråer, 

informellt och formellt. Vid informellt mentorskap väljer mentorn och skyddslingen varandra. 

Om skyddslingen däremot blir tilldelad en mentor, kallas det för formellt mentorskap. De 

nyanställda på en revisionsbyrå brukar bli tilldelade en mentor som hjälper dem fram till 

auktorisation. Mentorskapet kan också vara till fördel för revisorer som arbetat längre i en 

organisation, då det bland annat främjar personlig utveckling och revisorns karriär genom att 

öka revisorns kunskaper, färdigheter och förmågor. Enligt en studie av Jonnergård (2011) är 

det vanligare med mentorer i stora och medelstora revisionsbyråer än i de små. I de stora 

revisionsbyråerna tenderar mentorskapet att vara mer formellt än i de medelstora och små 

byråerna. Revisorerna i studien ansåg att mentorskapet handlade om hjälp med jobbrelaterade 

frågor och med karriärplanering samt även med hjälp att utöka sitt nätverk. 

 

I alla fem revisionsbyråerna i vår undersökning får de nyanställda revisorsassistenterna en 

mentor när de börjar arbeta. Det verkar därför vara lika vanligt med mentorer i stora, 

medelstora som små revisionsbyråer. I dessa fall får revisorsassistenten en formell mentor 

som har huvudansvaret. Både skyddslingarna och mentorerna anser att mentorn ska hjälpa 

assistenten att utvecklas, ge feedback samt ge hjälp och stöd. Revisorsassistenterna kan även 

få en informell mentor i det dagliga arbetet. Assistenterna får då olika mentorer på olika 

uppdrag, som de känner att de kan rådfråga och stödja sig emot. Revisorerna har också 

utvecklingssamtal med kontorschefen eller en annan person på kontoret som de kan få 

feedback av gällande deras prestationer och vad som kommer att hända under året exempelvis 

vilka kurser de ska gå. Mentorn kan ha olika positioner, alltifrån att mentorn har arbetat i ett 
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år till att mentorn är kontorschef och partner i byrån. En del respondenter anser att behovet av 

mentorskapet försvinner med tiden då assistenten blir mer självständig, men vissa revisorer 

kan få mentorer senare i karriären vid en av de revisionsbyråer vi undersökt. Vi tror därför att 

behovet kan finnas kvar även om revisorerna själva inte vill erkänna att de kan behöva en 

mentor, kanske av andra skäl än de som fanns när de blev nyanställda.  

 

Enligt alla våra respondenter har mentorskapen fungerat bra och hjälpt skyddslingarna i deras 

dagliga arbete. Både skyddslingarna och de som var mentorer ansåg att det var till särskild 

fördel för nyanställda, då det har någon som tar lite extra ansvar för dem och någon som de 

vet att de kan gå till och fråga om saker. I vissa fall var det kontorschefen som var mentor, 

vilket vi ansåg var lite konstigt eftersom det är kontorschefen som bestämmer skyddslingens 

lön och när skyddslingen får genomföra revisors- och högre revisorsexamen. Skyddslingen 

kan då vara motvillig till att gå till kontorschefen och fråga om enkla problem som dyker upp, 

eftersom skyddslingen kanske inte vill visa att hon/han har problem eller inte kan saker som 

skyddslingen tror att kontorschefen förväntar sig att alla ska kunna. 

 

I en av de medelstora revisionsbyråerna i vår undersökning kan de som arbetat i minst fyra år 

bli tilldelade en mentor om det finns ett behov. Mentorn är i detta fall en partner som revisorn 

inte träffar särskilt mycket. Detta mentorskapsprogram verkar inte vara särskilt formaliserat 

då personen på human resource sa att mentorn och revisorn arbetar på samma kontor, medan 

den godkända revisorn sa att dennes mentor arbetade på ett annat kontor i Sverige. I detta fall 

var det geografiska avståndet ett problem, då det var svårt att träffas och få kontakt, speciellt 

då mentorn var en partner vilka tenderar att vara väldigt upptagna.  

 

I teorin har vi funnit att män tenderade att ha en manlig mentor och det fanns även en tendens 

till att kvinnor hade en kvinnlig mentor. Eftersom de höga posterna i många revisionsbyråer är 

dominerade av män, kan det uppstå problem för kvinnor att hitta en kvinna högt upp i 

revisionsbyrån med många kontakter. 

 

Vi har funnit att kvinnor har både kvinnliga och manliga mentorer och att män i de flesta 

fallen hade manliga mentorer. Om revisorn var en man eller kvinna verkade inte påverka vem 

som de blev tilldelade som en mentor, istället var personkemi en faktor som kunde avgöra 

vem revisorerna fick som mentor. Eftersom personkemin var en avgörande faktor för 
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matchningen av skyddsling med mentor blev det i majoriteten av fallen att män fick en manlig 

mentor eftersom de hade mer gemensamt med en man än med en kvinna. 

5.5 Uppdragsfördelning 

I teorin har vi funnit att storleken på revisionsbyrån och revisorns kön kan ha betydelse för 

vilka uppdrag och vilken position en revisor har. I vissa mindre revisionsföretag kan en 

revisor få större möjlighet att bli godkänd och auktoriserad. Därför kan små revisionsbyråer 

ha ett behov av att kontinuerligt skapa godkända och auktoriserade revisorer. Dock kan det 

vara så att de som blir godkända och auktoriserade väljer att arbeta på en av de större 

revisionsbyråerna, då det finns andra möjligheter där. Det kan även finnas större möjlighet att 

bli godkänd och auktoriserad revisor i större revisionsföretag, till exempel på grund av att de 

behöver fler revisorer eller för att de små revisionsföretagen kanske inte har råd att utveckla 

sina medarbetare till att bli godkända och auktoriserade revisorer.  

 

Om revisorers olika kunskapsnivåer identifieras, går det att anpassa vilka uppdrag som ska 

tilldelas de olika revisorerna för att de ska passa deras kunskapsnivåer. Identifieringen av 

revisorernas kunskaper kan också öka deras kompetens, genom att revisorerna kontinuerligt 

tilldelas lite mer avancerade uppgifter och därmed ökar sina kunskaper och förmågor. Även 

genom kontakter kan en revisor få möjlighet till fler och avancerade uppdrag, vilket kan leda 

till kompetensutveckling. 

 

De svaren som majoriteten av respondenterna gav var att de fick uppdrag genom 

rekommendationer och via kontakter. Det verkade vara viktigt att hålla sig framme och att 

andra individer i andra branscher som exempelvis jurister och bankfolk visste om revisorns 

namn för att de ska kunna rekommendera revisorn till deras kunder. Något annat som flera 

respondenter beskrev när ett uppdrag kom in till revisionsbyrån är att den lämpligaste revisorn 

får uppdraget, det vill säga den individ som har den rätta branschkunskapen och tid för 

uppdraget. Det verkar därför vara en marknadsplats där revisorerna behöver hålla sig framme 

och känd för att kunna skaffa sig uppdrag. Företagen vill kanske inte fördela ut uppdragen 

emellan revisorerna eftersom det då finns en risk att revisorerna förlorar sin drivkraft att dra in 

nya uppdrag eftersom de då vet att de alltid kommer att få uppdrag. Om revisorn drar in ett 

uppdrag som sedan blir tilldelad någon annan kan det resultera i att revisorn tappar sitt 

engagemang att dra in nya och spännande uppdrag då det ändå inte är den revisorn som får 
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uppdraget. Eftersom vi intervjuade både manliga och kvinnliga revisorer som hade uppdrag 

som de själv införskaffat, såg vi ingen skillnad i könsfördelningen. 

5.6 Feedback 

Två varianter av feedback som har identifierats i teoriavsnittet är individfeedback och 

gruppfeedback. Den individuella feedbacken riktar sig till en specifik revisor/revisorsassistent 

och dens prestation, medan gruppfeedback riktar sig till en grupp av 

revisorer/revisorsassistenter och deras kollektiva prestation. Feedbacken kan ges av bland 

annat chefer, kollegor och av individen själv. Genom att ge feedback i olika varianter hoppas 

företag att de anställda ska förbättra sina prestationer och utvecklas, vilket leder till 

kompetensutveckling. 

 

Genom att ge feedback som innehåller en förklaring till de resultat som uppstått, har studier 

visat att revisorer snabbt erhållit nya kunskaper. Resultatet av feedback kan även ge insikt i en 

revisors kompetens och kompetensutveckling. Feedback kan vara användbart både till 

nyanställda och till de som arbetat ett tag eftersom en nyanställd revisor behöver bli instruerad 

för att lära sig de nya arbetsuppgifterna, policys och regler och en revisor som varit anställd 

ett tag kan behöva feedback för att förbättra sin prestation och utveckla sin kompetens. 

 

Kvalitetskontroller både externt av Revisorsnämnden och internt på revisionsbyråerna var 

något som många av respondenterna i vår undersökning nämnde. De beskrev att ett av deras 

uppdrag valdes ut och blev granskat med jämna mellanrum. Att visa utåt mot allmänheten att 

kvaliteten är hög på revisionerna kan därför ses som viktigt i de revisionsbyråer som vi pratat 

med. Några respondenter beskrev individuella utvecklingssamtal med kontorschefen som en 

källa till återkoppling. Utvecklingssamtal hålls årligen på de flesta revisionsbyråerna men 

beskrevs mest som en diskussion om vilka kurser som revisorn ska gå under året som 

kommer. 

 

När en anställd känner sig mogen att genomföra revisors- eller högre revisorsexamen sker en 

diskussion med kontorschefen, vilken kan ske vid de årliga utvecklingssamtalen. Att det är 

kontorschefen som ger det slutgiltiga beslutet svarade en majoritet av respondenterna. Några 

respondenter nämnde att de behövde genomföra ett kunskapsprov som Far håller i, innan de 

fick avlägga revisorsexamen. Det är ett sätt att se hur den anställde ligger till rent 

kunskapsmässigt. Kontorscheferna är inblandande i revisorernas karriärer på så vis att de både 
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assisterar och sätter upp mål för revisorerna, ger återkoppling och bestämmer när revisorerna 

får avlägga revisors- och högre revisorsexamen. 

5.7 Plats 

I teoriavsnittet har vi kommit fram till att beroende på var någonstans individen får sin 

arbetsplats på kontoret, kan ha betydelse för dennes kompetensutveckling. Placeringen kan 

påverka olika faktorer, som exempelvis vilka revisorer som den nyanställde går till för att få 

råd, assistans, vilka nya kunskaper som revisorn får och vilka kontakter som den nyanställde 

knyter. Om den nyanställde blir placerad i närheten av andra revisorer med liknande 

arbetsuppgifter kan de delge varandra sina erfarenheter och byta idéer med varandra, vilket 

kan bidra till att det skapas tillit mellan de revisorerna. Sitter revisorsassistenter i närheten av 

mer erfarna revisorer såsom godkända och auktoriserade revisorer kanske de lär sig mer och 

utvecklar sin kompetens, än om de sitter i närheten av andra revisorsassistenter som kan 

samma saker som de själva. 

 

Hälften av respondenterna i vår undersökning beskrev att de arbetar i närheten av andra med 

liknande arbetsuppgifter och den andra hälften av respondenterna svarade att det är en slump 

var alla blir placerade, de får i stort sett det rum som finns ledigt. Det fanns där en skillnad 

bland revisionsbyråerna, vissa hade en strategi på hur de placerade de anställda på kontoret 

medan andra inte verkar anse att det kan vara en viktig faktor för revisorernas 

kompetensutveckling. Genom att sätta de nyanställda i närheten av de som arbetat i några år 

kan de nyanställda möjligtvis fråga dem om olika frågeställningar som dyker upp lite lättare 

än om de ska fråga en auktoriserad revisor som arbetat i 20 år och kan tycka att sådana 

frågeställningar är självklara. Men de godkända och auktoriserade revisorerna kan vara en 

viktig tillgång vid svåra och komplexa problem, vilket kan vara en fördel för de nyanställda 

om de revisorerna med mycket erfarenhet inte sitter alltför långt bort. Alla respondenterna 

svarade att alla som satt på samma kontor som dem hade egna kontorsrum. 

5.8 Kön 

Det finns en homosocial faktor, människor tenderar att välja människor som liknar dem 

själva, gällande exempelvis värderingar, utbildning och kön. De höga posterna i flertalet 

revisionsbyråer innehas av män, därför finns det en risk att de väljer andra män till höga 

poster och inte kvinnor. Kvinnor kan därför i många fall tyckas ha svårare att nå de högre 

posterna i revisionsföretagen. De betydande nätverk som finns i organisationer består till viss 
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del av människor som är högt uppsatta i organisationen, och eftersom de tenderar att vara män 

har det visat sig att det kan vara svårare för kvinnor att bli en del av sådana nätverk. En 

förklaring till att det inte finns så många kvinnor högt upp i organisationer kan vara att de inte 

har det rätta nätverket, vilket kan ses som en viktig del för individens kompetensutveckling. 

 

Det finns vissa faktorer som kan försvåra en kvinnas kompetensutveckling, exempelvis 

mentorskap, nätverk och feedback, eftersom sådana faktorer i vissa fall är baserade på 

manliga normer och värderingar. När revisorer utvärderas, används normerna som är 

anpassade efter män, vilket kan leda till att kvinnor blir missgynnade. Om en kvinna har en 

mentor kan kvinnan få tillgång till de formella och informella nätverken som finns på 

arbetsplatsen, och därigenom kompenseras för att de kan ha svårt att annars få tillgång till de 

nätverken. En del män får nätverk automatiskt i organisationen medan vissa kvinnor inte får 

någon hjälp alls med att bygga ett nätverk. 

 

Respondenterna i vår undersökning blir utvärderade genom bland annat utvecklingssamtal 

med kontorschefen och revisorsassistenterna blir utvärderade av den påskrivande revisorn 

efter varje revisionsuppdrag. Revisorerna kan därför bli utvärderade efter kontorschefens 

normer och åsikter om revisorn, eftersom kontorschefen i majoriteten av revisionsbyråerna i 

vår undersökning är män, sker utvärderingarna efter manliga normer. Detta kan i sin tur leda 

till att kvinnors möjligheter till befordran och liknande minskar. 

 

De revisorer som vi har intervjuat har goda kontaktnät och kan skaffa sig kunder, både de 

manliga och kvinnliga revisorerna. När kunderna väljer sin revisor handlar det mycket om 

personkemi, vilket innebär att kunderna väljer en revisor som de kommer överens med och 

som liknar dem själva gällande intressen, värderingar och liknande. 

 

Majoriteten av kvinnorna i vår undersökning har arbetat på samma revisionsbyrå hela sin 

karriär och de har börjat arbeta på revisionsbyrån direkt efter högskole-/universitetsstudier. 

Den informationen är tvärtemot det som vi har kommit fram till i teorin, kvinnorna har arbetat 

på samma revisionsbyrå och lyckats komma framåt i sin karriär. Eftersom kvinnorna har 

stannat kvar på samma revisionsbyrå visar de lojalitet mot revisionsbyrån, vilken i sin tur 

kanske då är villigare att satsa resurser på kvinnorna. Majoriteten av de manliga 

respondenterna har arbetat på minst två revisionsbyråer under sin karriär, vilket kan bero på 

att män i de flesta fall vill att det ska hända något, de gillar förändring. Män vill komma långt 
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i sin karriär snabbt, vilket även kvinnor vill, men män är lite ivrigare och har inte tålamod att 

stanna kvar på samma revisionsbyrå. Män tar därför chansen och byter tjänst om de lönar sig 

för dem, de söker därför inte trygghet på samma sätt som kvinnor. 

 

Majoriteten av respondenterna från human resource var kvinnor. 3 operativa chefer var män 

och 2 operativa chefer var kvinnor. Majoriteten av auktoriserade revisorerna som vi 

intervjuade var män. Majoriteten av de godkända revisorerna som var med i undersökningen 

var män. Könsfördelningen var med andra ord jämn gällande revisorerna men det fanns en 

tendens att vara fler kvinnor som arbetade på human resource. Respondenterna beskrev att det 

är fler kvinnor som sökt de lediga tjänsterna på revisionsbyråerna de senaste åren, vilket även 

har lett till att revisionsbyråerna anställt fler kvinnor än män. 

 

8 av de 17 respondenterna arbetade på samma revisionsbyrå som de började sin karriär på. Att 

majoriteten av de kvinnliga respondenterna arbetat på samma revisionsbyrå hela sin karriär, 

vilket kan bero på att kvinnor kanske inte är lika riskbenägna som män, de kanske trivs med 

sitt fasta jobb och arbeta med samma arbetskamrater som de har lärt känna. Det kan även bero 

på att det finns en trygghet i det fasta jobbet när det är dags för en kvinna att skaffa barn. Har 

en individ nyligen bytt arbete kan hon/han behöva gå igenom en provanställning på ungefär 6 

månader innan hon/han blir tillsvidareanställd eller blir varslad. Blir en kvinna gravid under 

provanställningen har hon ingen trygghet då hon inte vet om hon blir tillsvidareanställd eller 

inte när prövotiden är slut. 

 

I teorin har vi kommit fram till att om en revisionsbyrå antar att en kvinna kommer ta 

barnledigt inom en snar framtid, kan revisionsbyrån vara mindre villig att satsa på kvinnans 

karriär och därför inte ge henne de mer komplexa och utmanande uppdragen. En man som tar 

barnledigt kan få en motgång i karriären under en längre period än en kvinna som tar 

barnledigt.  

 

Majoriteten av respondenterna skaffade minst ett barn innan de blev godkända alternativt 

auktoriserade revisorer och några fick barn efter att de blivit godkända alternativt 

auktoriserade revisorer. Några få respondenter hade inga barn, varav två stycken var 

godkända revisorer och en individ på human resource som dessutom var auktoriserad revisor. 

Den ena godkända revisorn var relativt nyutexaminerad ifrån högskola/universitet, vilket 
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innebär att det inte är konstigt att individen inte har barn än, dock var den andra godkända 

revisorn lite äldre vilket innebär att vi tror att individen inte har planerat att skaffa barn. 

5.9 Etnicitet 

I teorin har vi funnit att det kan finnas föreställningar gällande individer med utländsk 

bakgrund, som kan påverka deras chanser till att bli anställd, möjligheter till befordran och 

individens arbetsvillkor. I teorin fann vi att det i vissa revisionsbyråer fanns få revisorer med 

utländsk bakgrund och det fanns ingen revisor med en utomeuropeisk bakgrund. Det var 

därför svårt att hitta orsaker till att dessa individer var underrepresenterade i 

revisionsbranschen och svårt att undersöka om det fanns någon etnisk diskriminering. 

 

Ingen av våra respondenter hade utländsk bakgrund och ingen av dem visste hur många 

individer med utländsk bakgrund som arbetar på kontoret de arbetar på eller på hela 

revisionsbyrån, orsaken till detta var enligt dem själva att det inte går att mäta hur många 

individer med utländsk bakgrund som finns i revisionsbyrån. Några få av respondenterna 

kände till att det arbetade någon med utländsk bakgrund på revisionsbyrån som de arbetar på. 

Något som respondenterna däremot nämnde var att revisionsbyråerna arbetar med mångfald, 

för att öka variationen av människor som arbetar på revisionsbyråerna. Enbart en respondent 

tror att etnicitet har betydelse för kompetensutvecklingen, respondenten ansåg att det är 

viktigt att kunna det svenska språket och svensk lagstiftning. Om någon som studerat på en 

högskola utomlands planerar att börja arbeta på en svensk revisionsbyrå, är det en nackdel för 

individen att hon/han inte har lärt sig den svenska lagstiftningen eftersom det är den som 

används och som är viktig att kunna när man ska arbeta som revisor. Detta innebär att både 

individer med utländsk bakgrund som studerat utomlands och även svenskfödda individer 

som väljer att studera på en högskola utomlands kan få det svårare att börja arbeta på en 

revisionsbyrå. Det är även viktigt att behärska det svenska språket och kunna uttrycka sig på 

ett bra sätt som är anpassat efter den aktuella situationen, därför kan en individ som har en 

utländsk bakgrund få det svårare att arbeta som revisor om hon/han inte är duktig på det 

svenska språket. 

5.10 Ålder 

I teoriavsnittet har vi kommit fram till att revisionsbyråer kanske är motvilliga att investera i 

äldre människor då det kan finnas fördomar om att de individerna haft andra prioriteringar i 

livet eller varit osäkra på vad de velat arbeta med. En yngre person kan vara lättare för 
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revisionsbyrån att forma och anpassa efter revisionsbyråns kultur, medan en äldre person kan 

ha svårare att anpassa sig och vara flexibel. En yngre revisor som nyligen studerat vid 

universitet eller högskola har nyare erfarenhet av att avlägga prov och kan därför prestera 

bättre än äldre revisorer som inte genomfört något prov på länge. Äldre individer kan vara 

mer förtroendegivande än yngre individer, då det kan finnas fördomar om att yngre människor 

har andra prioriteringar i livet och därför inte engagerar sig i sina arbetsuppgifter. En yngre 

individ som är nyutbildad kan dock vara intresserad av att satsa på sin karriär och intresserad 

av att använda sina nya kunskaper i arbetslivet. 

 

8 av de 17 respondenterna i vår undersökning arbetade på samma revisionsbyrå som de 

började sin karriär på. I de fall där en individ arbetat på samma revisionsbyrå, vet 

revisionsbyrån att individen är villig att satsa på sin karriär vilket kan bidra till att 

revisionsbyrån väljer att satsa resurser på den individen då hon/han har visat lojalitet. En 

revisionsbyrå som vi intervjuade förklarade att de enbart anställer individer som har 

ambitionen att bli auktoriserade revisorer, de är därför enbart intresserade av de individer som 

vill satsa på att komma till det högsta karriärsteget inom revisorsprofessionen. Detta gör att de 

individer som inte har bestämt sig för vad de vill bli eller är osäkra på att bli revisorer inte blir 

anställda på en sådan revisionsbyrå. Det var en stor revisionsbyrå som öppet erkände att de 

enbart anställer individer som har ambitionen att bli auktoriserade revisorer, men det kan vara 

på det sättet på alla revisionsbyråer eftersom det kan kännas meningslöst för dem att satsa 

resurser på en revisorsassistent som inte planerar att bli godkänd eller auktoriserad revisor. 

Alla respondenter som vi har intervjuat har börjat sin karriär på en revisionsbyrå, det vill säga 

de har börjat arbeta på en revisionsbyrå direkt efter sina högskole-/universitetsstudier. Detta 

tror vi kan vara för att revisionsbyråerna är intresserade av att anställa nyutexaminerade 

ekonomer för att de ska kunna forma dem och anpassa dem efter revisionsbyråns normer och 

värderingar. 

5.11 Storlek 

Utifrån teoriavsnittet har vi kommit fram till att det finns många anställda i stora 

revisionsbyråer och de har i vissa fall specifika arbetsuppgifter som de utför, exempelvis kan 

en revisorsassistent som arbetar med ett uppdrag kanske enbart sköter kundfordringar. I 

mindre revisionsbyråer kan en revisor/revisorsassistent behöva sköta flera olika 

arbetsuppgifter på grund av att det inte är så många som arbetar där, det kanske bara är en 

eller två revisorer som arbetar på revisionsbyrån. En större revisionsbyrå kan ha mer resurser 
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att satsa på personalens kompetensutveckling medan en mindre revisionsbyrå kanske inte har 

sådana resurser. På en större revisionsbyrå ses många människor varje dag och det kan därför 

vara lättare att skapa nya kontakter, medan på en mindre revisionsbyrå kanske det bara är 

samma tio personer som arbetar där och det kan därför vara svårare att skapa ett nätverk. 

 

Respondenterna i vår undersökning som var från de mindre revisionsbyråerna anser att de får 

mer varierande arbetsuppgifter än de som arbetar på de större revisionsbyråerna. Detta kan 

bero på att det är få anställda på en mindre revisionsbyrå, därför behöver de flesta revisorer bli 

inblandade i alla aspekter av revisionsuppdragen. Respondenterna från de mindre 

revisionsbyråerna ansåg att det var en fördel för dem att ha provat på olika aspekter av 

uppdragen och även uppdrag ifrån olika branscher, när det är dags för dem att göra revisors- 

och högre revisorsexamen eftersom de då har fått mycket erfarenhet. Respondenterna från de 

större revisionsbyråerna får inte prova lika många aspekter av uppdragen utan kanske enbart 

sköter kundfordringarna, vilket medför att de inte får lika bred erfarenhet. Men respondenter 

från en stor revisionsbyrå men ett litet kontor anser att de får vara med om olika aspekter av 

uppdragen precis som de som arbetar på små revisionsbyråer eftersom det inte är så många 

som arbetar på ett litet kontor. 

 

I teorin har vi funnit att i vissa större revisionsbyråer blir varje revisor granskad när hon/han 

har slutfört en granskning av ett företag. Det som granskas är bland annat förhållandet till 

kunden och vad revisorn har bidragit med i arbetsteamet. Granskningarna kan användas för att 

bilda nya team, ett bestående av exempelvis de som har presterat bra och ett som består av de 

som presterat mindre bra. En formell utvärdering av varje revisor kan ske en gång i halvåret, 

vilken kompletterar granskningen, där cheferna får en bättre insikt av varje revisors 

kompetensutveckling. I mindre revisionsföretag kan utvärderingarna ses som mindre formella 

och de genomförs en gång om året, i vissa fall fler gånger. 

 

Respondenterna i vår undersökning beskrev att de bli kvalitetskontrollerade både internt inom 

revisionsbyrån och externt av Revisorsnämnden. De stora och medelstora revisionsbyråerna 

beskrev att de blir kontrollerade av kontorschefen via utvecklingssamtal. 

Revisorsassistenterna blir granskade i varje uppdrag för att de ska lära sig, men även 

revisorerna i uppdragen blir granskade av partnerna, det finns med andra ord ett internt 

kvalitetskontrollssystem. Den minsta revisionsbyrån beskrev att de sköter sitt eget arbete och 

att det enbart blir kommenterat ungefär en gång om året, men vart tredje år kommer en extern 
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part in och granskar revisorerna. Vart femte eller sjätte år blir revisorerna granskade av 

Revisorsnämnden. 

 

Enligt det som vi kommit fram till i teoriavsnittet kan stora revisionsbyråer som har många 

auktoriserade revisorer, innebära incitament som kan tyda på att auktorisation är en viktig 

process, som revisorer genomgår. Revisorerna kan då finna förebilder och bli stimulerade 

genom den mängd information gällande auktorisationsprocessen som erhålls av de 

auktoriserade revisorerna. Konkurrensen för att bli auktoriserad på sådana revisionsbyråer är 

ganska liten, eftersom många revisorer kan få möjlighet att bli auktoriserade. I små 

revisionsbyråer där det enbart finns en eller två auktoriserade revisorer, kan de revisorerna 

antas vilja behålla deras status och position samt inte assistera de andra revisorerna för att de 

ska bli auktoriserade. Detta kan innebära att de auktoriserade revisorerna förlorar sin 

monopolstatus. I små revisionsbyråer kan det därför vara svårare att hitta en förebild som kan 

hjälpa en revisor med auktorisationsprocessen. 

 

I tabellen nedan finns de revisionsbyråer som vi undersökt och de som klarat revisor- 

respektive högre revisorsexamen från varje revisionsbyrå under vår och höst 2010. Totalt 

godkända är antal individer som klarat något av proven av de som totalt skrev från respektive 

revisionsbyrå. 

 

 Examinerad godkänd Auktoriserad Totalt godkända 

Företag A 67,50% 88,89% 71,43% 

Företag B 55,77% 42,11% 52,11% 

Företag C 50,00% - 50,00% 

Företag D 50,00% 50,00% 50,00% 

Företag E - - - 

 

Från de stora revisionsbyråerna var det ungefär 40-50 individer som skrev revisorsexamen 

och 10-20 individer som skrev högre revisorsexamen. Från de medelstora revisionsbyråerna 

var det 15-25 individer som skrev revisorsexamen och 0-5 som skrev högre revisorsexamen. 

Från den minsta revisionsbyrån var det ingen som skrev något av proven under 2010. Det är 

några stycken som skriver provet för att bli auktoriserad från de stora revisionsbyråerna vilket 
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kan tyda på att det inte är så stor konkurrens för att bli auktoriserad revisor. Dock har några 

respondenter från de stora revisionsbyråerna förklarat att det inte är för många som får skriva 

provet eftersom det då kan bli fel fördelningen i hierarkin. På den minsta revisionsbyrån fanns 

det två stycken auktoriserade revisorer och två godkända revisorer, vilket innebar att de inte 

behöver fler som klarar proven. Det är också orsaken till att den minsta revisionsbyrån inte 

har så många revisorsassistenter eftersom hierarkin är bra som den är, men när någon av 

revisorerna går i pension eller slutar behöver de fler revisorer annars finns inget behov inom 

revisionsbyrån att fler klarar något av proven. 

 

Högre revisorsexamen är mer fokuserat och har frågeställningar angående börsbolag. Arbetar 

en revisor på ett kontor ute på landsbygden finns det förmodligen inte så många börsbolag där 

vilket innebär att revisorn inte får den erfarenhet som behövs inför provet. I dessa fall kan det 

enligt några av våra respondenter vara en fördel om flera kontor samarbetar för att revisorerna 

ska få erfarenhet inom olika branscher som bland annat börsbolag. Att samarbeta mellan 

kontoren är något som går lättare för de stora och medelstora revisionsbyråerna eftersom de 

har kontor på många ställen i Sverige, medan den minsta revisionsbyrån enbart har ett kontor 

vilket gör det omöjligt att samarbeta med ett annat kontor. 

 

De stora och medelstora revisionsbyråerna har enligt våra respondenter mycket intern 

utbildning inom revisionsbyrån, de skickar iväg revisorerna/revisorsassistenterna till olika 

platser för att gemensamt lära sig nya kunskaper samt att knyta kontakter inom 

revisionsbyrån. Den minsta revisionsbyrån har inte kapacitet till att hålla interna kurser, vilket 

innebär att de får förlita sig på externa utbildningsanordnare såsom Far och Skattehuset. De 

stora och medelstora revisionsbyråerna använder sig också av Far vid vissa utbildningar, 

särskilt när det inte är så många som ska genomgå en kurs vilket innebär att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att hålla kursen internt inom revisionsbyrån. 

 

Den minsta revisionsbyrån har inte lika formella insatser på exempelvis mentorskapsprogram 

och när det är dags för en revisor att avlägga revisors- och högre revisorsexamen, vilket kan 

vara relaterat till det faktum att det inte är så många som genomför proven från den minsta 

revisionsbyrån samt att det inte är så många individer som anställs på den minsta 

revisionsbyrån. 
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6. Slutsats 

I det här kapitlet kommer det att finnas en teoretisk och praktisk slutsats om de faktorer som 

kan påverka en revisors kompetensutveckling. Därefter kommer en kapitelsammanfattning 

och sist i kapitlet kommer förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Teoretisk och praktisk slutsats 

Vi har funnit att alla revisionsbyråerna som vi undersökt följer Far Akademis utbildningsplan 

och använder sig även av Far vid externa kurser, med andra ord använder revisionsbyråerna 

sig av formell utbildning (Far Akademi, 2011; Rönnqvist, 2001). Genom den formella 

utbildningen får revisorer aktuella kunskaper och förmågor som de behöver i det dagliga 

arbetet. 

 

Far Akademis utbildningsplan har praktiskt blivit institutionaliserad bland de revisionsbyråer 

som vi undersökt, och eftersom den utbildningsplanen kontinuerligt anpassas efter 

Revisorsnämndens kunskapskrav till revisors- och högre revisorsexamen får revisorerna den 

grundläggande kunskapen som behövs för att klara revisors- och högre revisorsexamen. 

 

I de stora revisionsbyråerna är kurserna interna de fem första åren, medan kurserna i de 

medelstora revisionsbyråerna är både interna och externa. Den minsta revisionsbyrån hade 

externa kurser hela tiden, då de inte hade kapacitet att hålla interna kurser. Genom att ha 

interna kurser kan revisorsassisterna och revisorerna skapa kontakter inom revisionsbyrån, 

vilket kan leda till att de kan få en informell mentor (Dall’Alba och Sandberg, 2006; Kock et 

al, 2008). Därför är interna kurser fördelaktiga för revisorers kompetensutveckling och både 

interna och externa kurser är fördelaktiga för att revisorer ska lära sig kunskaper. 

Revisionsbyråerna anser att utbildning är en viktig faktor i en revisors kompetensutveckling, 

vilket stämmer bra överens med vår föreställning om att revisorer behöver lära sig kunskaper 

inom lagstiftning och seder genom utbildning, vilket leder till kompetensutveckling. 

 

Praktiskt ger kurser som är interna inom revisionsbyrån tillgång till nätverk, vilket kan ge 

revisorerna tips och råd när de behöver, samt även assistans till att skaffa uppdrag. Interna och 

externa kurser ger revisorer kunskaper och förmågor som de behöver när de ska genomföra 

revisors- och högre revisorsexamen. 
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Det som revisorerna lär sig i det dagliga arbetet är en viktig del i kompetensutvecklingen, det 

är då de lär sig vad de ska göra och hur det ska gå till. Vi har kommit fram till att revisorerna 

även lär sig genom action learning, det vill säga de lär sig av varandras erfarenheter och även 

när de får feedback av andra (Granberg, 2003; Sofo et al, 2010). Revisorernas arbetsuppgifter 

förändras kontinuerligt med åren, vilket även kurserna som de ska genomgå gör, vilket 

innebär att revisorerna går de kurser som de har nytta av. I teorin kom vi fram till att det är 

upp till revisorerna själva att implementera de nya kunskaperna som de lärt sig på en kurs, 

vilket även verkade stämma överens med hur det ser ut i de revisionsbyråer som vi undersökt 

(Hoojiberg och Lane, 2009). Det borde inte vara svårt att implementera de nya kunskaperna 

om de verkligen är anpassade efter revisorns arbetsuppgifter. 

 

Praktiskt sett lär sig revisorerna mycket genom det dagliga arbetet, vilket därför är viktigt för 

revisorernas kompetensutveckling. De lär sig bland annat genom kontakter med andra 

anställda på kontoret som hjälper dem. På revisionsbyråerna förändras revisorernas 

arbetsuppgifter kontinuerligt och kurserna som revisorerna går anpassas efter det. Det finns 

därför praktiskt inga svårigheter att implementera de kunskaper och förmågor som revisorerna 

lär sig, om de har användning för dem efteråt. Om de däremot inte använder de nya 

kunskaperna och förmågorna så glöms de bort. 

 

Kompetensutvecklingen förändras kontinuerligt på revisionsbyråer, vilket innebär att 

strategier och utbildningar förändras. Ett exempel på detta är fenomenet E-learning som 

innebär att en revisor kan gå en kurs via datorn, vilket innebär att revisionsbyrån spar 

kostnader när de inte behöver skicka iväg revisorer till andra geografiska platser. Genom ett 

kunskapsprov i slutet av kursen får revisionsbyrån veta om revisorn tagit till sig kunskaperna, 

vilket även innebär incitament för revisorn att vilja lyssna och lära sig de nya kunskaperna. E-

learning verkar praktiskt sett vara ett bra sätt för kompetensutveckling, men då förlorar 

revisorerna chansen att skapa kontakter, eftersom de sitter själva framför en dator. 

 

Vi har inte funnit några direkta konflikter där de nyanställda är inblandade, vilket innebär att 

de troligen blir socialiserade på ett lyckat sätt eller att de redan delar de normer, värderingar 

och attityder som revisionsbyrån har (Lowe et al, 2001; Gjems, 2001). Men det kan också 

vara så att respondenterna inte vill erkänna att det finns några konflikter fast det egentligen 

finns det. De konflikter som vi fann på revisionsbyråerna involverade de revisorer som arbetat 

ett tag, de har markerat sitt revir och blir offensiva om någon inkräktar på deras område. De 
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revisorerna är förmodligen inte speciellt oroliga att de ska bli av med sitt arbete om de hamnar 

i konflikter, vilket resulterar i konflikter när de försvarar sitt område. Vi har kommit fram till 

att revisionsbyråerna i undersökningen troligen enbart är villiga att satsa resurser på en 

nyanställd som verkligen har ambitionen att bli auktoriserad revisor, de anställer därför ingen 

som revisorsassistent som inte vill bli auktoriserad revisor. Genom att revisorerna blir 

socialiserade på revisionsbyråerna leder det till kompetensutveckling. 

 

När de nyanställda revisorerna skickas iväg på kurser och liknande externt till ett gemensamt 

kontor inom revisionsbyrån, vilket sker på de stora och de medelstora revisionsbyråerna, får 

revisorerna en praktisk möjlighet att skapa nätverk och hjälpa varandra att anpassa sig efter 

revisionsbyråns normer, värderingar och attityder. 

 

Vi har funnit i teorin att jämnåriga mentorer leder till en känsla av trygghet för skyddslingarna 

(Kram och Isabella, 1985). Jämnåriga formella mentorer har vi funnit att det är väldigt vanligt 

i de revisionsbyråer som vi undersökt, att en som arbetat i ett år blir mentor för en nyanställd. 

Eftersom mentorn då nyligen genomgått samma saker som den nyanställde kan en sådan 

mentor relatera till skyddslingen och möjligtvis vara mer förstående för de problem som 

skyddslingen står inför. Nyanställda och även revisorer som arbetat ett tag kan få 

kontorschefen som mentor, vilket kan göra det svårare för skyddslingen att be om hjälp vid 

triviala frågor. Skyddslingarna kan vara oroliga att om de frågar kontorschefen om småsaker 

att de får en löneminskning eller liknande. Enligt respondenterna i vår undersökning hade alla 

nyanställda i revisionsbyråerna formella mentorer som hjälpte dem att komma in i 

arbetsuppgifterna och arbetsmiljön, vilket verkade vara en positiv faktor för revisorernas 

kompetensutveckling. 

 

Praktiskt verkar det inte vara det bästa alternativet att tilldela en revisorsassistent en 

kontorschef som mentor för att öka en revisors kompetens, däremot kan det vara en bra idé att 

tilldela en jämnårig mentor eftersom de lättare kan relatera till varandra och förstå de 

situationer som revisorsassistenten hamnar i, vilket ökar revisorsassistentens kompetens. 

 

I enstaka fall fann vi att de som arbetat i några år får en formell mentor tilldelad, men det var 

inte lika vanligt. Revisorerna tenderade att vara självständiga och därför inte visa att de hade 

ett behov av en mentor. Skillnaden från en nyanställd är att behovet skiljer sig åt, de kan 

behöva mer hjälp i sin personliga utveckling. En revisor kan alltid utvecklas, det finns ingen 
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revisor som är fullärd, därför kan en revisor alltid ha ett behov av en mentor (Kram och 

Isabella, 1985). Därför anser vi att en formell mentor både i början av en revisors karriär och 

senare i revisorns karriär leder till kompetensutveckling. Vid revisionsuppdrag tenderade den 

påskrivande revisorn att agera som en informell mentor till revisionsassistenterna (Underhill, 

2006; Morgan och Davidson 2008). På revisionsbyråerna som vi undersökt blir revisorerna 

uppmuntrade att de kan fråga vem som helst om problem som uppstår. En informell mentor 

kan vara kompetensutvecklande för revisorer. 

 

Praktiskt finns det kontinuerligt ett behov hos revisorer och revisorsassistenter att utvecklas, 

därför kan de kontinuerligt behöva en mentor för att assistera dem genom bland annat 

rådgivning samt hjälpa dem att utveckla deras karriär och främja personlig utveckling. 

 

Vi har funnit att kvinnor har både manliga och kvinnliga mentorer och det verkar inte finnas 

någon skillnad i hur en kvinnlig revisors kompetens påverkas av det. De skyddslingar som får 

en kontorschef som mentor, får i majoriteten av de revisionsbyråer som vi undersökt en 

manlig mentor, eftersom kontorscheferna tenderar att vara män. Får en skyddsling en mentor 

som bara arbetat i några år kan det vara antingen en man eller kvinna, däremot de 

skyddslingar som ska få en mentor om något år kan ha större chans att få en kvinnlig mentor 

då de finns flest kvinnliga anställda i de årskullarna. 

 

I vissa fall fick skyddslingarna en mentor som arbetade på ett annat kontor, vilket gjorde att 

de inte träffades så mycket (Mathiesen, 2009). Mentorerna tenderade i dessa fall att vara 

partner vilket innebar att skyddslingarna hade svårt att få tag på sin mentor och att det kunde 

vara pinsamt att fråga om småsaker. Att ha en mentor på ett annat kontor är därför inte lika 

bra för kompetensutvecklingen som att ha en mentor på samma kontor. 

 

Praktiskt sett är det är en fördel om mentorn arbetar på samma kontor, då det underlättar för 

skyddslingen att få den hjälp och assistans som skyddslingen behöver. Det ger skyddslingen 

en möjlighet att lättare komma i kontakt med sin mentor än om revisorn arbetar på ett annat 

kontor. 

 

I teorin kom vi fram till att revisionsbyråerna delar ut uppdrag som kan var anpassade efter 

revisorernas kunskapsnivåer, men på de revisionsbyråer som vi undersökte fann vi att det är 

mer som en marknadsplats där revisorerna själva skaffar sig uppdrag (Tubbs, 1992). Därför är 
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det viktigt för revisorerna att ha kontakter eftersom det är det primära sättet för dem att skaffa 

uppdrag, de behöver då marknadsföra sig själva och vara aktiva för att få sina uppdrag. Detta 

är ett bra sätt för revisionsbyrån att hålla drivkraften och färdigheterna hos revisorerna vid liv, 

men en som nyligen blivit godkänd revisor har svårt att skaffa uppdrag eftersom hon/han inte 

hunnit skaffa ett ordenligt kontaktnät och har även svårt att konkurrera med de godkända och 

auktoriserade revisorer som arbetat längre. Det är revisorns ansvar att skaffa uppdrag som ger 

revisorn kompetensutveckling, vilket kan vara svårt att hela tiden hitta uppdrag som är 

anpassade efter revisorns aktuella kunskapsnivå och förmågor. Det fanns ingen skillnad i 

könsfördelningen i uppdragsfördelningen, vilket kan bero på att det är revisorerna själva som 

införskaffar uppdragen. Om revisorn hittar lämpliga uppdrag så leder det till 

kompetensutveckling. 

 

Praktiskt sett är det revisorernas ansvar att få tag på uppdrag och finna nya kunder. I vissa fall 

delegerar revisionsbyråerna uppdragen till den revisorn som har branschkunskapen, tiden och 

helt enkelt är den lämpligaste revisorn för uppdraget. Men då lär sig och utvecklas inte de 

andra revisorerna som behöver de mer utmanande uppdragen, om det hela tiden är den som är 

kunnigast inom området som får uppdragen. Därför kan revisionsbyråerna delegera uppdragen 

så att alla revisorer får utmanande och utvecklande uppdrag för att alla revisorers kompetenser 

ska utvecklas. 

 

Revisorerna i de revisionsbyråerna som vi undersökt genomgår kvalitetskontroller med jämna 

mellanrum, vilket innebär att ett av deras revisionsuppdrag blir granskat. Det är en kontroll 

för att se om revisorn har följt alla regler, lagar, seder samt revisionsmetodik. Revisorerna har 

också individuella utvecklingssamtal med kontorschefen, där de går igenom vilka kurser som 

revisorn ska gå och diskuterar revisorns arbetsprestation. Det förs även en diskussion vid 

utvecklingssamtalet när revisorn är redo att avlägga revisors- och högre revisorsexamen. 

Genom utvecklingssamtalen kan revisorernas kunskaper och förmågor förbättras (Bonner och 

Walker, 1994). Revisorerna får en del feedback gällande deras arbetsprestationer och eftersom 

de blir kvalitetsgranskade är det viktigt för dem att de sköter sitt arbete, annars kan de få en 

erinran eller varning av Revisorsnämnden. 

 

Genom att få feedback får revisorerna praktiskt veta vad de har gjort som är bra och vad som 

är mindre bra. Det gör revisorerna medvetna om deras prestationer och genom informationen 

kan de försöka förbättra sina arbetsprestationer. Det kan därför vara en bra idé att ge 
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revisorerna feedback, men kanske lite fler gånger än en gång per år som de revisionsbyråer 

som vi undersökte gjorde, för att kontinuerligt förbättra revisorernas kompetens. 

 

Blir revisorerna och revisorsassistenterna placerade i närheten av varandra kan de hjälpa 

varandra med olika arbetsuppgifter, men revisorerna har då svårare att utvecklas och lära sig 

nya saker (Hall, 1996). Blir revisorsassistenterna placerade i närheten av godkända och 

auktoriserade revisorer kan de få hjälp med svåra problem och även utvecklas, men det blir ett 

stort avstånd mellan deras kunskapsnivåer och erfarenheter. Det kan därför vara positivt för 

kompetensutvecklingen att sitta i närheten av någon som arbetat i något år längre än individen 

själv, för den individen kan relatera till de saker som individen upplever eftersom den själv 

genomgått det nyligen. 

 

Praktiskt är det en bra idé att placera de nyanställda revisorsassistenterna i närheten av de som 

arbetat i något år och de som arbetat i något år i närheten av de som arbetat några år längre än 

dem och så vidare. För då kan de lättare relatera till varandra och hjälpa varandra, eftersom de 

själva nyligen har varit med om snarlika upplevelser. 

 

I teorin fann vi att det finns vissa faktorer som kan försvåra en kvinnas kompetensutveckling, 

exempelvis mentorskap, nätverk och feedback, eftersom sådana faktorer i vissa fall är 

baserade på manliga normer och värderingar (Holgersson, 2004). Kontorscheferna var i 

majoriteten av revisionsbyråerna i vår undersökning män, vilket kan innebära att när 

kontorscheferna utför utvärderingar av de anställda så baserar de dessa på manliga normer och 

värderingar (Jonnergård et al, 2010). Men det verkade inte ha någon betydelse för 

kompetensutvecklingen i de utvalda revisionsbyråerna eftersom kvinnor bland annat inte 

verkade ha svårt att skapa kontakter eller få ta del av nätverken som finns. Kvinnorna som vi 

intervjuade hade kommit långt i sina karriärer, exempelvis var många kvinnor högt uppsatta 

inom human resourceavdelningen på revisionsbyrån. Kön verkar inte påverka de faktorer som 

vi har undersökt och påverkar därför inte en revisors kompetensutveckling. 

 

Praktiskt verkar inte kön påverka hur en revisor blir behandlad gällande våra faktorer 

(utbildning, socialisationsprocess, mentorskap, uppdragsfördelning, feedback och plats). Både 

kvinnor och män blir godkända och auktoriserade revisorer, vilket bevisar att individens kön 

inte påverkar hur långt de kan komma inom professionen. 
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I teorin kom vi fram till att om en kvinna tar barnledigt kan det påverka hur lång tid det tar för 

henne att bli godkänd och auktoriserad revisor (Holgersson, 2004). Men när revisorerna i vår 

undersökning valde att skaffa barn verkar inte ha haft någon större påverkan på hur lång tid 

det tagit dem att bli godkända respektive auktoriserade revisorer. Utifrån våra respondenters 

svar verkar inte barnledighet påverka en revisors kompetensutveckling och möjlighet att bli 

godkänd och auktoriserad revisor inom tidsramarna angivna av Revisorsnämnden. 

 

Praktiskt verkar inte kön påverka hur lång tid det tar för en kvinna och en man att bli godkänd 

och auktoriserad revisor. Om en individ har barn eller inte verkar inte påverka tiden det tar för 

en kvinna eller en man att bli godkänd och auktoriserad revisor. Tidpunkten som en individ 

väljer att skaffa barn, om det är innan eller efter individen blir godkänd eller auktoriserad, 

verkar inte heller ha någon betydelse för hur lång tid det tar för en individ att bli godkänd eller 

auktoriserad revisor. 

 

Föreställningar finns gällande en individ med utländsk bakgrunds möjligheter att bli anställd, 

bli befordrad och även individens arbetsvillkor (Kalonaityte, 2011). Ingen av våra 

respondenter hade utländsk bakgrund, men det fanns några på revisionsbyråerna även om det 

var ovanligt. Det gick inte ta reda på hur många individer med utländsk bakgrund som fanns 

på revisionsbyråerna eftersom de inte hade någon statistik gällande det. 

 

Praktiskt sett går det inte att dra några slutsatser kring individer med utländsk bakgrund, då vi 

inte hade med några i vår undersökning. Det enda som upptäcktes var att det inte fanns så 

många med utländsk bakgrund inom revisionsbranschen.  

 

I teorin fann vi att revisionsbyråer föredrar att anställa nyutexaminerade studenter, eftersom 

de då kan ha möjlighet att forma dem efter revisionsbyråns normer och värderingar. Den 

informationen som vi fick fram av respondenterna visade att majoriteten av respondenterna 

har börjat arbeta på en revisionsbyrå direkt efter högskole-/universitetsstudier (Collin et al, 

2007). Ungefär hälften av respondenterna arbetade på samma revisionsbyrå som de började 

arbeta på efter högskole-/universitetsstudier, vilket innebär att de är lojala mot revisionsbyrån. 

Revisionsbyråerna i vår undersökning verkar vara intresserade av att enbart anställa individer 

som revisorsassistenter som har ambitionen att bli auktoriserade revisorer. 
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Praktiskt verkar det vara positivt för revisionsbyråerna att anställa nyutexaminerade studenter, 

då det kan vara lättare att socialisera in dessa individer i arbetsmiljön på revisionsbyrån, då de 

inte har lärt sig andra företags normer och värderingar. Praktiskt går det inte att dra slutsatser 

kring om revisionsbyråer är intresserade av att anställa någon individ som arbetat någon 

annanstans än på en revisionsbyrå, då vi inte hade med någon sådan individ i vår 

undersökning. 

 

I teorin kom vi fram till att individer som arbetar på stora revisionsbyråer kanske inte få prova 

på så många olika aspekter av ett uppdrag som de individer som arbetar på en mindre 

revisionsbyrå får. Detta verkade stämma överens med den informationen som respondenterna 

berättade, men att individer på stora revisionsbyråer men små kontor får prova på många 

aspekter av ett uppdrag då det inte finns så många anställda där. I stora revisionsbyråer kan 

det enligt teorin och respondenterna vara lättare att skapa kontakter då de träffar många 

människor varje dag. 

 

De individer som får prova på olika aspekter av olika uppdrag får praktiskt erfarenheter inom 

olika arbetsuppgifter och branscher. Det är användbart när revisorn ska genomföra revisor- 

och högre revisorsexamen då de har kommit i kontakt med olika frågeställningar som kan 

komma på proven. 

 

Det är fler individer som skriver proven för att bli godkänd och auktoriserad revisor i de stora 

revisionsbyråerna än vad det är i de medelstora revisionsbyråerna och i den minsta 

revisionsbyrån. Det är även fler anställda på de stora revisionsbyråerna än vad det är i de 

medelstora revisionsbyråerna och i den minsta revisionsbyrån. Men en av de stora 

revisionsbyråerna hade betydligt fler individer som klarade proven än de andra 

revisionsbyråerna. 

6.2 Kapitelsammanfattning 

Utbildning, socialisationsprocess, mentorskap, uppdragsfördelning, feedback och plats leder 

till kompetensutveckling i de revisionsbyråer som vi undersökt, och därför kan 

revisionsbyråer som vill förbättra sin kompetensutveckling använda sig av dessa faktorer. 

Modellen över kompetensutvecklingsprocessen som vi utvecklat i teorin stämde överens med 

de faktorer som revisionsbyråerna använde sig av i sina kompetensutvecklingsprocesser. 

Utbildning gav revisorerna i revisionsbyråerna kunskaper och förmågor. Socialisationsprocess 
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gav färdigheter och nätverk, medan mentorskap gav kunskaper, färdigheter, förmågor och 

nätverk. Uppdragsfördelning gav kunskaper och förmågor, men även färdigheter och nätverk. 

Färdigheter och nätverk är i modellen markerade med XX, eftersom de upptäcktes efter att 

intervjuerna var genomförda, det var med andra ord ny information genom induktion. 

Feedback gav kunskaper och förmågor, medan plats gav kunskaper, förmågor och nätverk.  

 

 Kunskaper Färdigheter Förmågor Nätverk 

Utbildning X  X  

Socialisationsprocess  X  X 

Mentorskap X X X X 

Uppdragsfördelning X XX X XX 

Feedback X  X  

Plats X  X X 

 

 

Trots att revisionsbyråerna lägger ned mycket resurser på sina kompetensutvecklingsprocesser 

klarar enbart ungefär 50% av revisorerna revisors- och högre revisorsexamen. Om 

revisionsbyråerna fortsätter att utveckla de kompetensdrivande faktorerna samt låter 

revisorerna och revisorsassistenterna prova på olika aspekter av revisionsuppdragen kan det 

leda till att fler revisorer klarar revisors- och högre revisorsexamen. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har undersökt hur kompetensutvecklingen ser ut i stora, medelstora och små 

revisionsbyråer. Nästa steg skulle kunna vara att undersöka om det finns några geografiska 

skillnader angående revisors- och högre revisorsexamen. Om den geografiska platsen för 

revisionsbyrån påverkar hur många som klarar revisors- och högre revisorsexamen.  

 

Det kunde vara intressant om det genomfördes en undersökning av våra sex faktorer på några 

stora, medelstora och små revisionsbyråer om några år för att se om det finns några skillnader 

och om det är fler eller färre som då klarar revisors- och högre revisorsexamen. 
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Bilaga 1 - Far Akademis utbildningsplan 
Utbildningsplan inför revisorsexamen – godkänd revisor 

År 0-1 

Tim Kurs 

40 Revision I 

24 Deklaration och beskattning 

16 Moms I 

32 Bokslutsredovisning 

 

År 1-2 

Tim Kurs 

40 Revision II 

24 Beskattning i ägarledda företag 

24 Bokslutsredovisning – fördjupning för revisorer och redovisningskonsulter 

7 Far Akademis kunskapstest  

 

År 2-4 

Tim Kurs 

40 Revision III 

24 Beskattning av aktiebolag 

24 Koncernredovisning 

16 Värdering av varulager och pågående arbeten 

16 Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning 

16 Analys, värdering och överlåtelse av företag 

8 IFRS – grundläggande 

32 Förberedelsekurs inför revisorsexamen 

 

Utbildningsplan inför högre revisorsexamen – auktoriserad revisor 

År 4-6 

Tim Kurs 

24 Moms II 

16 Koncernredovisning – praktiskt fördjupning 

 99



16 Finansiella instrument enligt svenska regler – värdering och redovisning 

16 Aktuella redovisningsfrågor för juridiska personer inom IFRS-Koncerner 

32 Förberedelsekurs inför högre revisorsexamen 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Individen på Human Resource 

• Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? Hur länge har du arbetat på den här 

revisionsbyrån? Vilken position och vilken arbetsroll har du? 

 

• Vad har du för utbildning? (Hur länge har du varit godkänd/auktoriserad revisor?) 

 

• Vad anser ni kännetecknar en kompetent revisor? 

 

• Har ni någon kompetensutvecklingsstrategi för revisorerna och hur ser den ut i så fall? 

Är den formaliserad? Är den kommunicerad? Vem beslutar om den? Är den välkänd? 

 

• På vilket sätt är kompetensutveckling viktigt för er? Varför? 

 

• Utvärdera er kompetensutveckling, vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre 

bra? Varför? 

 

• Hur utbildar ni revisorerna? Vad har ni för mål med utbildningen? Skiljer sig mängden 

och innehållet av utbildning åt mellan revisorsassistenter, godkända och auktoriserade 

revisorer? Utbildar ni internt inom revisionsbyrån eller är det ett annat företag som 

ordnar med kurser och liknande? 

 

• Tror du att revisorerna har svårt att använda de nya kunskaper de lärt sig på en kurs i 

det dagliga arbetet? I så fall, varför då? 

 

• Tilldelas revisorerna en mentor, handledare eller liknande? I så fall, varför? När blir de 

tilldelade en mentor? Vilken position i revisionsbyrån har mentorerna? Finns det några 

kvinnliga mentorer? Hur många skyddslingar har varje mentor? Arbetar mentorn på 

kontoret eller på ett annat kontor? 

 

• Hur många nyanställda kvinnor och män tar ni in varje år? 
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• Hur många kvinnor och män blir godkända respektive auktoriserade varje år? Vad är 

genomsnittsåldern på en godkänd respektive auktoriserad revisor? 

 

• Hur många revisorer finns det på revisionsbyrån med utländsk bakgrund? Tror du att 

etnisk härkomst har någon betydelse för kompetensutvecklingen? 

 

• Vem är det som bestämmer när det är dags för en revisor att avlägga revisors- 

respektive högre revisorsexamen? Varför då? 

 

• Har du några barn? I så fall, hur gammal/gamla är hon/han/de? 

 

• Har du något du vill tillägga eller är det något som du anser är viktigt som vi inte har 
tagit upp? 

 

Operativ chef 

• Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? Hur länge har du arbetat på den här 

revisionsbyrån? Vilken position och vilken arbetsroll har du? 

 

• Vad har du för utbildning? 

 

• Hur många anställda arbetar på (Växjö)kontoret? 

 

• Vad anser ni kännetecknar en kompetent revisor? 

 

• Har ni någon kompetensutvecklingsstrategi för revisorerna och hur ser den ut i så fall? 

 

• Är den formaliserad? Är den kommunicerad? Vem beslutar om den? Är den välkänd? 

 

• På vilket sätt är kompetensutveckling viktigt för er? Varför? 

 

• Utvärdera er kompetensutvecklingen, vad har fungerat bra och vad har fungerat 

mindre bra? Varför? 
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• Hur utbildar ni revisorerna? Vad har ni för mål med utbildningen? Skiljer sig mängden 

och innehållet av utbildning åt mellan revisorsassistenter, godkända och auktoriserade 

revisorer? Utbildar ni internt inom revisionsbyrån eller är det ett annat företag som 

ordnar med kurser och liknande? 

 

• Tror du att revisorerna har svårt att använda de nya kunskaper de lärt sig på en kurs i 

det dagliga arbetet? I så fall, varför då? 

 

• Ger du råd, tips, karriärhjälp eller liknande till någon av revisorerna? 

 

• Tilldelas revisorerna en mentor, handledare eller liknande? I så fall, varför? Vilken 

position i revisionsbyrån har mentorerna? Finns det några kvinnliga mentorer? När blir 

revisorerna tilldelade en mentor? Hur ofta träffas mentorn och skyddslingen? Hur 

många skyddslingar har varje mentor? Arbetar mentorn på kontoret eller på ett annat 

kontor? 

 

• Har du varit mentor? 

 

• Kontrollerar och kommenterar du revisorernas arbetsprestation? Om ja, hur då? Om 

nej, finns det någon annan som gör det? 

 

• Hur bestäms det vem av revisorerna som får vilket uppdrag? Hur många revisorer och 

revisorsassistenter är det per uppdrag? Om flera, vem bär det slutgiltiga ansvaret för 

revisionens korrekthet? 

 

• Var sitter de nyanställda på kontoret, sitter de tillsammans? Var sitter 

revisorsassistenter, godkända och de auktoriserade revisorerna? Sitter de som arbetar i 

samma team i närheten? Har de som sitter i närheten liknande arbetsuppgifter? 

 

• Hur många nyanställda kvinnor och män tar ni in varje år? 

 

• Hur många kvinnor och män blir auktoriserade varje år? Vad är genomsnittsåldern på 

en godkänd respektive auktoriserad revisor? 
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• Hur många revisorer finns det på revisionsbyrån med utländsk bakgrund? Tror du att 

etnisk härkomst har någon betydelse för kompetensutvecklingen? 

 

• Upplever du att det finns konflikter på kontoret? Om ja, hur många? Hur ofta? Är det 

de nyanställda eller de som arbetat längre som hamnar i konflikter? 

 

• Vem är det som bestämmer när det är dags för en revisor att avlägga revisors- 

respektive högre revisorsexamen? Varför då? 

 

• Har du några barn? I så fall, hur gammal/gamla är hon/han/de? 

 

• Har du något du vill tillägga eller är det något som du anser är viktigt som vi inte har 
tagit upp? 

 

Revisor 

• Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? Hur länge har du arbetat på den här 

revisionsbyrån? Vilken position och vilken arbetsroll har du? 

 

• Vad har du för utbildning? 

 

• Hur länge har du varit godkänd/auktoriserad revisor? 

 

• Vad anser du kännetecknar en kompetent revisor? 

 

• Beskriv din kompetensutveckling sedan du kom till revisionsbyrån. 

 

• Känner du att du har möjlighet att påverka din kompetensutveckling? 

 

• Hur mycket och vilken sorts utbildning får du? Intern eller extern utbildning? Anser 

du att det finns svårigheter att använda de nya kunskaperna i det dagliga arbetet? I så 

fall, på vilket sätt? 
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• Vad ger de revisorerna som arbetat längre än dig? 

 

• Har du någon eller några som du kan få råd, tips, karriärhjälp eller liknande av? 

Om ja, arbetar den personen på kontoret eller på ett annat kontor? 

 

• Har du blivit tilldelad en mentor, handledare eller liknande? I så fall, vad har fungerat 

bra? När blev du tilldelad mentorn? Vilken position har/hade din mentor? Har/hade du 

en kvinnlig eller manlig mentor? Hur ofta träffas/träffades du och din mentor? Arbetar 

mentorn på kontoret eller på ett annat kontor? 

 

• Har du varit mentor? 

 

• Finns det någon som kontrollerar och kommenterar din arbetsprestation? 

Om ja, hur görs det och av vem? 

 

• Kände du någon på revisionsbyrån innan du blev anställd? Känner du många på 

revisionsbyrån nu när du arbetar där? Har du någon gång i din karriär haft användning 

av dina kontakter? 

 

• Hur får du dina uppdrag? Varför får du dem? Hur många revisorer och 

revisorsassistenter är det per uppdrag? 

 

• Var på kontoret arbetar du? Varför? Sitter de som arbetar i samma team i närheten? 

Har de som sitter i närheten liknande arbetsuppgifter? 

 
• Upplever du att det finns konflikter på kontoret? Om ja, hur många? Hur ofta? Är det 

de nyanställda eller de som arbetat längre som hamnar i konflikter? 

 

• Vem är det som bestämmer när det är dags för en revisor att avlägga revisors- 

respektive högre revisorsexamen? Varför då? 

 

• Kan du berätta om dina erfarenheter av provet? Vad tror du att en revisor behöver för 

kunskaper för att klara provet? 
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• Har du några barn? I så fall, hur gammal/gamla är hon/han/de? 

 

• Har du något du vill tillägga eller är det något som du anser är viktigt som vi inte har 
tagit upp? 
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Bilaga 3 - Kontaktmail  
Hej, 

 

Vad är det som påverkar kompetensens uppbyggnad hos revisorer i revisionsbyråer? I vårt 

examensarbete undersöker vi hur kompetensen byggs upp hos revisorer från en akademisk 

examen fram till högre revisorsexamen. Därigenom hoppas vi kunna hitta faktorer som 

påverkar kompetensen, för att kunna bidra till att revisorer klarar högre revisorsexamen. 

 

Vi skulle uppskatta om vi får ta del av dina erfarenheter. Vi undrar därför om Du har 

möjlighet att ställa upp på en intervju? Dina svar kommer att vara värdefulla till vår 

undersökning och förhoppningsvis kunna visa vilka faktorer som påverkar en revisors 

kompetens. Vi följer de forskningsetiska regler som finns, vilket innebär att dina svar hanteras 

anonymt. 

 

Vi inser att revisorer har mycket arbete att göra vid den här tidpunkten på året, därför är vi 

enormt tacksamma om Du tar dig tid för en intervju. 

 

Har du några frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna på telefon: 073 831 88 75 eller 

073 957 46 13 eller via mail jessicakatharina@yahoo.se 

 

Vår handledare är professor Sven-Olof Collin. Önskar Du kontakt med Sven-Olof, kontakta 

honom på telefonnummer: 070 820 47 77. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Katharina Nauclèr, telefonnummer: 073 957 46 13 

Jessica Nordmark, telefonnummer: 073 831 88 75 

e-post: jessicakatharina@yahoo.se 

Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet, Växjö 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för 
utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. 
Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 
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