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Sammanfattning 
 
Eftersom vi som författare snart är på vår väg mot en examen inom ekonomi med inriktning 
på redovisning fanns det ett uppenbart intresse av att skriva om hur våra möjligheter ser ut på 
arbetsmarknaden, främst då att jobba inom revision. Vi har ju intresse av att veta vad 
revisionsföretagen har för krav på oss som kommer från universiteten, och företagen vill ju 
veta vad studenter lär sig under studietiden. Det vi ville ta reda på var om det fanns något 
förväntningsgap mellan revisionsföretagen och Umeå universitet. 
 
Artiklar om detta område var inte alldeles lätt att hitta, dock hittade vi några som behandlade 
rekryteringsprocessen. Vi har använt oss av teorier som Förväntningsgapet och 
Rekryteringsprocessen för att urskilja vad som är viktigt när våra fallföretag rekryterar 
nyutexaminerade studenter. Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi genomfört 
djupintervjuer med rekryteringsansvariga hos KPMG, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, 
Deloitte och Ernst & Young samt även intervjuat en lärare och en professor vid 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi frågade företagen om vad de tycker om 
nyutexaminerades kunskaper och hur väl de är anpassade att jobba hos revisionsföretag. Till 
universitetet frågade vi hur innehållet i redovisningskurserna fastställs och vilka som beslutar 
om vad som ska ingå i dem. Syftet med undersökningen var att fastställa vilka förväntningar 
fallföretagen hade på studenter som söker jobb hos dem. Vad vi kom fram till var att det 
kommande regeringsbeslutet angående slopad revisionsplikt för mindre företag kan ge 
inverkan på företagens krav på nyutexaminerade studenter. Skillnaden blir att det kommer att 
krävas 160 akademiska poäng för att vara intressant för revisionsföretagen jämfört med 120 
poäng i dagens läge. Vidare ansågs det överlag att den praktiska erfarenheten och kunskapen 
var bristfällig, ett praktiskt inslag under utbildningsåren skulle de fallföretag som vi 
intervjuade se som positivt. Utbildningen anses vara bra ur fallföretagens synvinkel men det 
förväntningsgap som finns beror till stora delar på studenternas brist på praktisk erfarenhet 
vad gäller företagens arbetssätt. De stora revisionsföretagen ser inte detta som något större 
problem då de själva har bra internutbildningar.  
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1. Inledning 
 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av ämnet i stort och därefter presenteras ett 
syfte och en problemformulering. Efter det följer avgränsningarna vi gjort i ämnet samt 
en begreppsförklaring till de ord som kan vara svåra att förstå. Avslutningsvis i kapitlet 
beskriver vi arbetets upplägg i en disposition. 
 
1.1  Bakgrundsbeskrivning 
 
Varje dag diskuteras och formas nya idéer om hur man ska integrera Europa. Vi lever i en 
tid där gränserna mellan länderna blir allt mindre och mindre. Allt ska ske på samma sätt 
och på lika villkor i alla länder. En del i denna utveckling är att det idag finns ett stort 
samarbete mellan universitet runt om i Sverige men också med utländska universitet, t.ex. 
erbjuds studenterna att åka till universitet runt om i världen för att studera. En annan del 
av denna utveckling är de nya IAS/IFRS regler som har utformats av IASB (International 
Accounting Standard Boards). Syftet med de nya reglerna är att skapa mer enhetliga och 
likartade redovisningsregler för alla börsnoterade företag runt om i Europa. När reglerna 
blir lika för hela Europa blir det också lättare att tolka och förstå informationen från 
företagen. De nya reglerna ökar även möjligheten för svenska revisorerna att åka på 
uppdrag i t.ex. Tyskland eller Spanien likväl som de öppnar upp för utländska revisorer 
att komma till Sverige och arbeta.  
 
Dagens informationssamhälle underlättar för företagen att få tag på den rätta personen 
som företaget i fråga vill anställa, genom Internet och media förmedlar de information 
om sitt företag men även vad man söker för personal etc., och som ett led i detta blir 
rekryteringen en effektiv process. För studenter som närmar sig sin examen gäller det att 
så snabbt som möjligt komma in i arbetslivet eftersom ju längre tid en person går 
arbetslös, desto mindre intressant blir studenten för företagen som jagar ny personal. 
Under början av 2000- talet befann sig ekonomin i en lågkonjunktur, vilket gjorde det 
svårare för nyutexaminerade civilekonomer att skaffa sig ett jobb. Dock var siffrorna för 
arbetslöshet för nyutexaminerade civilekonomer 2003 inte lägre än genomsnittet. Nu har 
många av dem som inte fick ett jobb vid examensåret lyckas få ett jobb tack vare en 
bättre arbetsmarknad till följd av den högkonjunktur vi idag har.1 
 
De nya och mer komplexa reglerna har lett fram till att utbildningarna på universiteten 
har måsta förändrats och anpassats efter revisionsbyråernas nya kunskapsbehov. 
Ändringar av IFRS/IAS sker varje år, företagen lever ute i verkligheten varje dag, med 
ändrade regler och tolkningar i redovisningen. I förlängningen innebär det att det ställs 
högre krav på studenten som läser ekonomi med inriktning på redovisning.  
 
Enligt en enkätundersökning som den fackliga intresseorganisationen Civilekonomerna 
utfört i Sverige 2006 och som baserades på dem som tog ekonomexamen 2003, visade 

                                                 
1 Beck A, Civilekonomer i arbetslivet 2007, s 9 
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det sig att av dem som läser till en ekonomisk examen av något slag väljer nästan 90 % 
företagsekonomi som inriktning på sitt tredje respektive fjärde år2.  2003 utexaminerades 
2 567 personer med kandidatexamen och 3 280 personer med magisterexamen, totalt blir 
det 5 847 personer och av dem deltog 1860 i undersökningen som Civilekonomerna 
utförde. Undersökning visade att drygt 30 % av kvinnorna knappt 20 % (av ca 90 %) av 
männen valt redovisning att fördjupa sig inom. Av de studenter som valde 
företagsekonomi som inriktning valde ca 26 % redovisning3.  
 
Företagsekonomer uppdelade på olika fördjupningar. Examensår 2003.
Denna tabell gäller för de svenska universitet som deltog I 
undersökningen.  

Fördjupning i huvudämnet företagsekonomi 
Andel i 
procent 

Marknadsföring 26,0 
Redovisning 25,7 
Organisation / managment 12,8 
Finansiering / finansiell ekonomi 12,3 
Ekonomistyrning 9,5 
Annan 4,9 
Ekonomisk analys / kostnads- och intäktsanalys 3,2 
Internationellt företagande 3,1 
Entreprenörskap / småföretagsekonomi 1,4 
Dataekonomi / IT-ekonomi 1,1 
Totalt 100 
            
          Tabell 14  
Trender från USA 
 
Under mitten av 90-talet till början av 2000-talet minskade antalet studenter med examen 
inom revision med en fjärdedel5. Detta var dock i USA, eftersom USA är en ledande 
nation i världen så smittar deras trender av sig och så även i Sverige. Under mitten 90-
talet fanns det ett större intresse bland studenter att ta examen inom teknologi och 
finansiering. 1999 var ett år med sjunkande siffror vad gäller studenter med examen inom 
revision, faktiskt bara hälften så många jämfört med antal examinerade tre år tidigare. 
Dessa fakta enligt Scott Whisenant, som är professor inom revision vid Georgetown 
University6. 
 
De hårdare kraven på revisionsbyråerna ökade vid införandet i USA av lagstiftningen 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) 2002. Den ställer högre krav på revisorerna att hitta risker 

                                                 
2 Beck A, Civilekonomer i arbetslivet 2007, s 5  
3 Ibid, s 6 
4Beck A, Civilekonomer i arbetslivet 2007, s 6 
5 Smith G,(2005) Reversing the decreasing trend of students majoring in accounting, 20, 936-944 
6 ibid 
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inom den finansiella rapporteringen, denna bedömning redovisas med den övriga 
finansiella rapporteringen. Enligt de hårdare kraven ska revisionsbyråerna i 
revisionsberättelsen även uttala sig om: 
 

 Företagsledningens utvärdering av den interna kontrollen 
 Externrevisorns egen oberoende slutsats om hur väl den interna kontrollen 

fungerar i företaget 7. 
 
Detta innebär allmänt att det ställs högre krav på kontrollanterna dvs. revisorerna, och att 
det efterfrågas fler revisorer och studenter med akademisk utbildning inom revision 
jämfört med tidigare år. 2004 och framåt finns det statistik som visar på att det är fler 
studenter som tar examen med inriktning på redovisning, dock är det inte samma antal 
nyutexaminerade som i början på 90-talet, men ändå så ökade andelen i jämförelse med 
nedgångsperioden avsevärt8. 
 
Revisionsakademin 
 
De nya och högre kraven på revisorerna innebär i förlängningen att det blir en större 
efterfrågan på utbildad arbetskraft med god grundläggande kompetens inom området. 
Revisionsakademin bildades 2002 i syfte att stödja bl.a. universiteten med 
ekonomutbildningar och inriktning mot revision. 
 
Utdrag ur stadgarna: 
 
Stiftelsens ändamål 
§ 1 
Stiftelsen har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom 
revision, redovisning och sammanhörande områden. Det innebär att stiftelsen skall 
initiera, stimulera och stödja; 
 

 Universitets och högskoleutbildning inom ovanstående områden 
 Forskarutbildning inom ovanstående områden 
 Forskning inom ovanstående områden 

 
Vidare skall stiftelsen och delta i debatten om revision, redovisning och sammanhörande 
områden. Stiftelsen skall med beaktande av de medel som finns tillgängliga erbjuda 
möjligheten att söka stipendier för personer verksamma inom revision, redovisning och 
sammanhörande områden9. 
 
Hur ser det då ut när de nyutexaminerade vill ut på arbetsmarknaden? 2003 hade 36 % av 
studenterna sysselsättning (jobb) innan examen var avklarad. Det är näst intill en 

                                                 
7 www.pwc.se 
8 Smith G,(2005) Reversing the decreasing trend of students majoring in accounting, 20, 936-944 
9 www.revisionsakademin.se 
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minskning med 50 % jämfört med dem som tog examen 199910. Kraven från 
universiteten är lätta att ta reda på och förstå, en student måste ha läst ett visst antal poäng 
på högskolenivå för att vara behörig att söka vissa tjänster. En intressant fråga är om en 
nyutexaminerad student har de kvalifikationer som revisionsbyråerna efterfrågar, eller om 
revisionsbyråerna hellre skulle vilja se en annan utformning på utbildningarna med 
inriktning på redovisning. På grund av dessa fenomen finner vi att det verkar intressant 
att undersöka hur väl de nyutexaminerade civilekonomerna med inriktning mot 
redovisning är anpassade att jobba på ett revisionsföretag, och det leder fram till följande 
problemformulering.  
 
1.2  Problemformulering 
 
Är civilekonomer med inriktning mot redovisning vid Handelshögskolan på Umeå 
universitet redo för att jobba inom revisionsbranschen och finns det ett förväntningsgap 
mellan de stora revisionsföretagen och universitetet? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förväntningar som finns på studenten och 
vilka rekryteringsprocesser de större revisionsföretagen har vid rekryteringen av 
nyutexaminerad Civilekonom med redovisning som inriktning. Vi kommer att undersöka 
hur väl företagen anser att studenterna uppfyller deras förväntningar efter att de har 
genomgått Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Delsyftet är att undersöka hur 
processen ser ut när kurser och program sätts ihop vid Umeå Universitet, samt hur 
samarbetet med revisionsföretagen ser ut vid denna process och i största allmänhet. 
 
1.4  Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till de fyra största revisionsföretagen i Sverige, dessa är, 
KPMG, Deloitte, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers och Ernst & Young. Att vi valde de 
största företagen beror på att det är de som anställer mest personal och har mest 
erfarenhet av rekrytering. Från Umeå universitet valde vi att avgränsa oss till de två 
personer som är ansvariga för redovisningsutbildningarna på universitetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Beck A, Civilekonomer i arbetslivet 2007 s 13 
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1.5 Begreppsförklaringar 
 
Här förklaras hur vi har valt att tolka några av de begrepp som används i arbetet, detta för 
att det ska bli lättare för läsaren att ta till sig informationen och få en bättre förståelse av 
uppsatsens innehåll.  
 
Revision = Oberoende granskning av ett företags årsredovisning, bokföring och 
förvaltning som leder till slutsatser som rapporteras i form av uttalanden. 
 
Revisor = Yrkesperson vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring 
och verksamheten i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett 
företag. 
 
Akademiska poäng = En poäng motsvarar heltidsstudier under en arbetsvecka. 
 
Stora revisionsföretag = Med stora revisionsföretag menar vi KPMG, Öhrlings, Deloitte 
och Ernst & Young 
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1.6 Disposition  

 
Studiens utgångspunkter 
 
Här beskrivs författarnas förförståelse till uppsatsen och vad det kan bidra med under 
undersökningens gång. Efter det följer ett avsnitt där vi förklarar varför vi valt just de 
företag som involveras i undersökningen. Sedan berättar vi hur vi genomfört 
undersökningen, vad vi har använt oss av för kunskapskälla bl.a. Vi förklarar vad vi haft 
för kunskapssyn på studien och hur vi sett på studien, vidare har vi beskrivit vårt 
perspektiv, alltså från vilken vinkel vi genomfört studien. Vi skriver ett avsnitt om vilken 
utgångspunkt vi har antagit under uppsatsarbetet, vi förklarar de två utgångspunkterna 
induktiv eller deduktiv och varför vi valde den ena utgångspunkten. I slutet av kapitlet 
berättar vi varför vi har valt de teorier som studien grundar sig på och avslutningsvis 
vilka källor samt den kritik som finns på litteraturen framställs som sista avsnitt.  
 

Studiens 
utgångspunkter

Teori 

Praktisk metod 

Företags- 
intervjuer

Analys 

Slutsatser 
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Teori 
 
I teorikapitlet presenteras de teorier som vi har funnit viktiga för genomföra av denna 
studie. Det som tas upp i kapitlet är de lagstadgade kraven som Redovisningsnämnden 
har beslutat om för att bli godkänd och auktoriserad revisor, de lagar som universitetet 
måste rätta sig efter när de utformar sina kurser och program samt teorier om 
rekryteringsprocessen och förväntningsgapet. 
 
Praktisk metod 
 
Kapitlet inleds med vilket metodval vi har gjort och varför den passar vår undersökning 
bättre än andra metoder. Urval heter avsnittet efter det och det behandlar varför vi funnit 
att företagen är intressanta i just vår undersökning. Intervjumetod presenteras och hur den 
var strukturerad i undersökningen, vi presenterar även hur intervjuerna genomfördes. 
Accessen beskrivs i ett eget avsnitt där vi berättar i vilken utsträckning vi fick ta del av 
relevant information och vad som krävdes för att få ta del av den. Sedan beskriver vi hur 
vi bearbetade och tolkade den insamlade informationen, bl.a. hur vi delade upp arbetet 
med intervjuerna. Slutligen analyserar vi vilken källkritik som vi kan ha mot 
undersökningsobjekten. 
 
Företags- och universitetsintervjuer 
 
I kapitlet redovisar vi det empiriska material som vi fick fram på de intervjuer som vi 
genomförde. Vi har valt att presentera varje intervju var för sig för att läsaren ska få en 
bra översikt över vad som sagts på intervjuerna och lättare kunna bilda sig en uppfattning 
av materialet. Vi börjar med att presentera de fyra revisionsföretagen och avslutar med de 
båda intervjuerna från universitetet.     
 
Analys 
 
Här kopplar vi samman de sex intervjuerna med de teorier vi använt oss utav och när de 
båda delarna kopplats samman gör vi analyser för att se hur väl intervjumaterialet 
stämmer överens med våra teorier. Analysen handlar främst om är hur kraven ser ut på 
den teoretiska bakgrunden för de intervjuade revisionsföretagen, deras 
rekryteringsprocess och om det verkligen existerar ett förväntningsgap mellan 
revisionsbyråerna och Umeå universitet. 
  
Diskussion och slutsatser 
 
Under diskussions och slutsatskapitlet redogörs för vilka slutsatser vi dra av den gjorda 
undersökningen, de kommer ha sin grund i de analyser som vi dragit efter att ha kopplat 
samman teorin med vår empiriska undersökning. Slutsatserna kommer även att besvara 
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vår problemformulering och vårt syfte. Vi kommer även att diskuterar kring framtida 
forskning som kan göras inom det berörda ämnesområdet.  
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2. Studiens utgångspunkter 
 
I kapitlet studiens utgångspunkter förklarar vi hur vi gått tillväga i vår uppsats samt 
vilken metod vi använt oss av. Vi börjar med att beskriva vår förförståelse sedan 
tillvägagångssätt, kunskapssyn, perspektiv, angreppssätt, val av teorier samt val och 
kritik av sekundära källor. 
 
2.1 Förförståelse 
 
Syftet med förförståelsen är att försöka ge en inblick i hur vår bakgrund har påverkat oss i 
uppsatsen och dess slutsatser. Båda författarna av denna uppsats har läst sex terminer på 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning. Eftersom revisionsföretagen 
gör studiebesök på universiteten, där ibland Umeå universitet, så har vi på så sätt kommit 
i kontakt med revisionsföretagen. Och det är genom det sättet vi vet att företagen tar 
kontakt med studenter under studietiden. Vår förförståelse är att revisionsföretagen med 
dagens högkonjunktur och anställningsbehov gör att de vill synas bland universiteten för 
att locka till sig de mest intressanta studenterna, och att studenterna har de grundläggande 
krav som företagen ställer på studenterna. Genom föreläsningar av revisionsföretagen har 
vi fått uppfattningen om att det nyanställs ett stort antal nyutexaminerade studenter varje 
år i dagens läge och genom den informationen tycker vi att arbetssituationen för studenter 
med nytagen examen inom redovisning uppfyller kraven ute hos företagen eftersom en så 
stor del anställs direkt från universiteten. 
 
2.2 Val av företag 
 
Eftersom de är de stora företagen som rekryterar flest nyutexaminerade studenter så var 
det en förutsättning för vår studie att hitta företag stora nog att de rekryterar årligen för att 
göra vår undersökning intressant. Och inom revision finns fyra stora bolag framförallt, 
det är Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, KPMG, Deloitte och Ernst & Young. Alla 
dessa är globala företag med kontor i över 100 länder. Dessa är också de företag som 
syns ute hos universiteten för att skapa kontakter med studenter och stärka sina 
varumärken som populära arbetsplatser nu nyutexaminerade studenter. Några av dessa 
företag rekryterar årligen 200 personer till revisionsföretagens egna utbildningsprogram 
som man automatisk går igenom som nyanställd utan tidigare erfarenhet från arbete inom 
revisionsyrket. Varför vi just valt dessa företag beror också på att universiteten, i vårt fall 
Umeå universitet är intresserade av resultatet i denna studie eftersom många av 
redovisningsstudenterna så småningom hamnar i något av ovanstående företag. 
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
Vi har främst genererat kunskap genom intervjuer om vad som krävs av en nyexaminerad 
student för att få jobb. Vi började med att söka relevant information på bibliotek och i 
databaser för att hitta böcker och artiklar som behandlar ämnet. De teoridelar vi hittat 
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tycker vi passar bra in på vårt syfte och vår problemformulering. I inledningskapitlet 
anser vi att det intressant att ge information om hur stor frekvens av dagens 
ekonomistudenter som väljer att studera redovisning som huvudämne, därför beställde vi 
en undersökningsrapport från 2006 som visar hur stor del av dem som väljer 
företagsekonomi som huvudämne.  
 
När vi genomförde vår uppsats skedde det i dessa moment: 
 

♦ Val av område och metod 
♦ Val av vilka företag som ska intervjuas 
♦ Val av universitetspersonal som ska intervjuas 
♦ Insamling av teorier 
♦ Val av relevanta intervjupersoner inom de företag vi valt 
♦ Utformning av intervjufrågor 
♦ Genomförande av intervjuer 
♦ Bearbetning av informationen 

 
2.4 Kunskapssyn 
 
Vi studerar hur väl nyutexaminerade studenter med inriktning mot redovisning är 
förberedd att jobba inom revisionsyrket. Det kräver en tolkning av sociala situationer och 
därför har vi valt att arbeta utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik har betydelsen 
tolkningslära vid en fri översättning11. Hermeneutik syftar till att studera fenomenet och 
slutligen uppnå förståelse. Inlevelse kommer efter att man uppnått förståelse, och genom 
det uppnått en förmåga att förstå och sätta sig in i andras situationer. Tolkning krävs för 
att få förståelse. För att förstå vad den rekryteringsansvarige på ett revisionsföretag har 
för krav på den nyutexaminerade studenten krävs att vi vid en djupintervju gör en 
tolkning av dennes tillvägagångssätt vid nyanställning. Utgångspunkten är alltså att 
människan har en skaffat sig en förförståelse och genom den gör människan en tolkning 
av det fenomen som finns framför oss.12 Företagens och individens förväntningar är det 
vi vill undersöka och försöka att tolka. Förväntningar och tolkningar är svåra att mäta 
vilket gör att vi utgår från en hermeneutisk kunskapssyn. Hade vi utgått från en 
positivistisk kunskapssyn skulle kunskapen vara empiriskt prövbar, d.v.s. bedömningar 
samt uppskattningar ska ersättas med mätningar13.  
 
Vi har intervjuat rekryteringsansvariga hos revisionsföretagen och de programansvariga 
för ekonomutbildningen på Umeå universitet för att få en förståelse över vad det finns för 
förväntningar på utbildningen från respektive part. De personer vi intervjuat i studien ser 
vi som individer, och som individer är de med och formar omgivningen vid deras 

                                                 
11 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Lund: Studentlitteratur, 1996), 33 
12 Johansson, Lars-Göran, Introduktion till vetenskapsteorin, (Stockholm: Thales 2003), 96. 
13 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Lund: Studentlitteratur, 1996), 27 
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arbetsplats. Vi som är författare av denna studie ser alltså att verkligheten kan påverkas 
genom att människan är en del av den14.  
 
2.5 Perspektiv 
 
Vi undersöker hur väl studenter från Umeå universitet är anpassade att jobba hos 
revisionsföretag, alltså om och hur väl en redovisningsstudent uppfyller kraven för att bli 
anställd hos ett revisionsföretag. Perspektivet blir från företagens och universitetens 
vinkel då det är dem vi intervjuar för att få deras perspektiv på hur väl 
redovisningsstudenter är anpassade att jobba inom ett revisionsföretag. Studenterna är 
passiv i denna undersökning även om det är för dem vi gör undersökningen, vi antar 
alltså ett företags/universitetsperspektiv med största tyngdpunkten på företagen. 
 
2.6 Angreppssätt 
 
I vår uppsats ska vi som författare försöka vara objektiva men de intervjuade personerna 
är subjektiva i sina svar baserat på deras egen erfarenhet. Det är det vi eftersträvar, att få 
revisionsföretagens åsikt om utbildningen samt vad de tycker är viktigast för en 
nyutexaminerad redovisningsstudent. Vi har valt en deduktiv ansats, och med det menas 
att vi har en utgångspunkt från befintliga teorier. Med de teorierna gör vi en empirisk 
undersökning i form av intervjuer för att testa de problemställningar vi fått fram genom 
den befintliga teorin. En induktiv ansats hade inneburit att vi försökt att skapa en ny teori 
genom en empirisk undersökning15. Men med den tidsperiod vi har på oss att genomföra 
undersökningen anser vi att en deduktiv forskningsansats känns lämplig då vi ska 
använda oss av befintliga teorier för att applicera dem på problemet och utföra en 
empirisk prövning.  
 
2.7 Val av teorier 
 
Är civilekonomer med inriktning mot redovisning vid Handelshögskolan på Umeå 
universitet redo för att jobba inom revisionsbranschen och finns det ett förväntningsgap 
mellan de stora revisionsföretagen och universitetet? 
 
 
Vi har valt att undersöka om det finns några skillnader i förväntningen mellan 
revisionsföretagen och universitetet när det gäller de nyutexaminerade 
redovisningsstudenternas kunskaper och hur väl de är anpassade för att jobba inom 
revisorbranschen. Teoridelen förväntningsgapet anser vi passar bra in eftersom vi 
undersöker om det finns skillnader i förväntningen på studenterna, främst hos 
revisionsföretagen och vad de tror utbildningen innebär för kunskapsgenererande för 

                                                 
14 Starrin Bengt och Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori,( Lund: Studentlitteratur, 
1994), 75-76 
15 Johansson-Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1993), 55 
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studenterna. Vi undersöker även vad Umeå universitet har för förväntningar på sina 
studenter efter tagen examen. Skiljer det sig där mellan revisionsföretagen och Umeå 
universitet så finns det ett förväntningsgap. Sedan har vi valt en teori som behandlar hur 
rekryteringsprocessen går till eftersom det är de rekryteringsansvariga vi intervjuat och 
det är de personerna som bedömer och beslutar om hur väl en nyutexaminerad 
redovisningsstudent är anpassad anställas hos ett revisionsföretag. 
  
2.8 Val av sekundära källor 
 
Vi påbörjade efter bestämmandet av område en informationssökning för att söka igenom 
och se vad som vi kunde ha nytta av i vår undersökning. Forskning om förväntningsgapet 
verkar vara relativt omfattande, dock var den inte applicerad på just vår problemställning. 
Efterhand kunde vi bestämma vilka vetenskapliga artiklar som var av intresse för vår 
undersökning. Vi använde oss av databaser inom ämnet företagsekonomi, databaserna vi 
använde oss av var Business Source Premier, EconLit samt Emerald. Sökorden var 
bl.a:”audit gap”,”expectation of students”,”auditing”,”audit expectation gap”, 
och”recruit”. Vi sökte även på tidsskrifter i en databas som heter artikelsök, det är en 
svenska databas som vi använde oss av när vi sökte på ord som: ”förväntningsgapet”, 
”Nyanställning”, och ”Nyanställning av studenter” och ”rekryteringsprocess”.  
 
Vi sökte böcker som behandlade ämnet, det gjorde vi genom Umeå Universitets 
bibliotekskataloger, här användes samma ord som tidigare nämnts. Fördelningen mellan 
vetenskapliga artiklar och antalet böcker är fördelat med en lite större andel böcker, då 
det finns så mycket litteratur om just förväntningsgapet så kändes det som en tillförlitlig 
teori att utgå ifrån. Metodlitteraturen är till största del hämtad från Örnsköldsviks 
studentbibliotek, som vi vet sedan tidigare har en bred och bra samling på metodböcker 
som är användbara. 
 
2.9 Källkritik av sekundära källor 
 
Källkritik är en urvalsmetod när någon skriver en rapport, vi gör en bedömning av 
materialet som vi redovisar i arbetet, vi valde bort de böcker och artiklar som vi inte 
ansåg vara hållbara eller tillförlitliga och behöll det urval vi ansåg åtminstone 
acceptabelt. Syftet med källkritik är bl.a. att bestämma om den källa man använder sig av 
mäter det den avsett att mäta16. Vi har under arbetets gång haft en kritisk inställning till 
de sekundära källorna, för att få en ökad trovärdighet. När vi gjort val av de sekundära 
källorna har vi tagit hänsyn till dess relevans, tillförlitlighet och dess empiriska grund. De 
databaser vi använde oss av var sökmotorerna Business Source Premier, Emerald och 
EconLit som Umeå Universitet distribuerar. Alla dessa har tillförlitliga artiklar och 
rapporter och de är väl använda, genom det så tycker vi att våra artiklar och böcker är 
tillförlitliga. 
 
                                                 
16 Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, (Malmö, Liber, 
1997), 153 
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Det viktigaste med de artiklar vi har är att de är relevanta för vår undersökning, de 
artiklar vi har är ofta refererade till i nyare undersökningar. Målet var att hitta så aktuella 
artiklar som möjligt om ämnet och desto nyare artiklar desto mer tillförlitlig och aktuell 
är den och ju mer aktuell den är ju mer beskriver den hur det ser ut i dagsläget. De nyaste 
artiklarna vi hittade har några år på nacken men är ändå tillförlitliga och relevant 
eftersom det är de senaste artiklarna i ämnet som vi kunde hitta. Tack vare att artiklarna 
är refererade i nyare artiklar tycker vi är en stark grund till tillförlitlighet och de även är 
relevanta. Den empiriska grunden har också haft betydelse när vi gjort valet att ta med 
eller inte ta med i undersökningen.  
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3. Teori 
 
I detta kapitel behandlas den teori som kommer att användas i resterande arbete. Vi 
presenterar de lagstadgade krav som ställs för att bli revisor och hur utbildningen till 
revisor ser ut. Vi kommer även att behandlar teorier beträffande hur 
rekryteringsprocessen går till vid nyanställningar samt teorierna till 
förväntningsgapsmodellen. 
 
3.1 Lagstadgade krav  
 
Det finns många intressenter i ett företag och förutom ägarna finns även finansiärer, 
kunder, leverantörer mm. För att intressenterna ska kunna bilda sig en uppfattning om 
företagens finansiella ställning och företagens förmåga att leva upp till de krav och 
förhoppningar som finns på dem är det viktigt att företagen lämnar ut information om hur 
verksamheten bedrivs och verksamhetens resultat. Det är av yttersta vikt att den 
information som företagen lämnar ut är korrekt och ger en rättvisande bild av företaget. 
Information som ett företag lämnar på frivillig väg kan vara manipulerad och vilseleda 
för att dölja brister och oönskade resultat. För att tillgodose behovet av att korrekt 
information lämnas ut finns det i den svenska associationsrätts lagstiftning föreskrivet att 
alla aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser m.fl. är ålagda att upprätta en revision17. 
Revisionen ska säkerställa att den ekonomiska informationen som lämnas ut av företagen 
är korrekt och ger en rättvisande bild av ett företags ekonomiska situation. För att 
säkerställa revisionens kvalité är det enbart utbildade personer med rätt kompetens som 
får granska och godkänna en revision18. I Sverige är det Redovisningsnämnden som 
ansvarar för examinationen av revisorer19. Det finns två nivåer av revisorer, godkänd 
respektive auktoriserade revisorer. Nedan ges de övergripande lagstadgade kraven som 
Revisorsnämnden ställer i förordningen RNFS 1996:1 på den teoretiska och praktiska 
utbildningen för godkända och auktoriserade revisorer: 
 
Godkänd revisor  
 
•120 poäng akademisk utbildning (ekonomie kandidatexamen),  
•Tre års kvalificerad praktik  
•Revisorsexamen hos Revisorsnämnden 
 
Teoretisk utbildning godkänd revisor 
 
2 § Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola skall omfatta minst 120 
poäng i ämnena företagsekonomi, juridik, informations- och databehandling, 

                                                 
17 Revisionslag 1999:1079 1&2§ 
18 Revisionslag 1999:1079 12§ 
19 Revisorslag 2001:883 3§  



    
Redovisningsekonom 
-Redo att bli revisor?  Westerlind & Hjelm 
 

19 

nationalekonomi, matematik samt statistik. Minst 110 poäng skall ha den fördelning och 
inriktning som anges i 3 §. RNFS (2001:1) 
 
3 § Minsta antal poäng som skall ha erhållits: 
 
 Företagsekonomi 60 poäng 
 Studierna skall ge kunskap om ekonomisk teori och metod samt om 
 ämnesområden av särskild betydelse för revisionsverksamhet. Särskilt avseende 
 skall fästas vid studier i redovisning (inklusive koncernredovisning), revision, 
 finansiering, ekonomistyrning och organisations lära. 
  
 Juridik 30 poäng 
 Studierna skall ge kunskap om rättssystemets struktur, juridisk metod samt 
 materiell rätt av betydelse för revisionsverksamhet. I studierna skall ingå 
 handelsrätt och beskattningsrätt 
 
  -Handelsrätt (20 poäng) 
  Särskilt avseende skall fästas vid associationsrätt samt lagstiftning om  
  konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott. 
 
  -Beskattningsrätt (10 poäng) 
  Särskilt avseende skall fästas vid inkomstbeskattning av företag. I ämnet  
  skall också behandlas andra skatter och avgifter med anknytning till  
  företag, främst mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.  
 
 Övriga obligatoriska ämnen 20 poäng sammanlagt 
 Informations- och databehandling, nationalekonomi, matematik samt statistik. 
 Samtliga ämnen skall studeras. De får studeras integrerade i andra ämnen. RNFS 
 (2001:1) 
 
4 § En uppsats i valfritt ämne på nivån över 40 poäng skall ingå.  
 
5 § I den mån studierna i något av de obligatoriska ämnena är integrerade med studier i 
andra ämnen skall intyg om innehåll och omfattning lämnas av studieanordnaren. 
 
Praktisk utbildning godkänd revisor 
 
6 § Den praktiska utbildningen skall pågå under minst tre år och motsvara minst tre års 
heltidsarbete. Heltid skall anses motsvara minst 1 600 arbetstimmar under ett år. 
 

7 § Utbildningen skall följa ett utbildningsprogram. Den skall ge praktisk  
erfarenhet av och utveckla teoretisk kunskap om revision och för  
revisionsutövning relevanta arbetsuppgifter.  
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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.  

9 § Utbildningen skall omfatta minst 1 500 timmar revision varav huvuddelen  
skall utgöras av revision av aktiebolag.  

Auktoriserad revisor   
 
•160 poäng akademisk utbildning (ekonomie magisterexamen eller en utvidgad 

ekonomie kandidatexamen)  
•Fem års kvalificerad praktik och högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden. 
 
Teoretisk utbildning auktoriserad revisor 
 
11 § Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola skall omfatta minst 160 
poäng. Minst 120 poäng skall ha den fördelning och inriktning som anges i 2 och 3 §§. 
Övriga  
40 poäng får in hämtas inom valfria ämnesområden. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ skall 
iakttas.  
 
Praktisk utbildning auktoriserad revisor 
 
12 § Praktisk utbildning i revisorsyrket om minst tre år skall fullgöras enlig 6-9 §§. 
Härutöver krävs ytterligare två års utbildning som skall omfatta minst 1 000 timmar 
revision, varav mer än 500 timmar som skall omfatta kvalificerad medverkan vid revision 
av företag som på grund av sin storlek eller annan anledning är svåra att revidera. 
 
Godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag 
meddelas av Redovisningsnämnden för fem år i taget. Före 2001 har en godkänd revisor 
inte varit behörig att hand ha revisioner vid de större och mest komplexa företagen utan 
det har sköts av en auktoriserad revisor, men 2001 antogs en ny revisors lag där 
skillnaden i dessa befogenheter togs bort. Begreppen och kraven för att bli godkänd och 
auktoriserad revisor finns dock fortfarande kvar. 
 
Universitetens ramar 
 
Det yttersta ansvaret för högre utbildning inom Sverige har riksdagen och regeringen. I 
regeringen är det utbildningsdepartementet som har ansvar för forskning och utbildning. 
Under utbildningsdepartementet finns det flera olika myndigheter och den myndighet 
som handhar de högre utbildningarna i Sverige är högskoleverket. Det är främst 
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högskolelagen och högskoleförordningen som styr utformningen av de högre 
utbildningarna. De regler som i högskoleförordningen styr över hur kurser och program 
ska utformas handlar mest om högskolornas och universitetens informationskrav på 
kursinnehållet, genomförande och examination20. Högskolelagen handlar i huvudsak om 
att det inom utbildningarna ska finnas ett arbete för att säkra kvalitén, studenternas 
rättigheter och vilka förmågor och kunskaper som utbildningen ska utveckla hos 
studenterna21. 
 
Utifrån de ramar och regler som regeringen sätter upp har högskolorna stor frihet att 
styra över sin verksamhet. De får fritt bestämma hur kvalitén i verksamheten ska 
säkras och utvecklas samt hur studierna ska organiseras och hur 
utbildningsprogrammen ska läggas upp, de beslutar också över innehållet i 
kurserna.22 
 
3.2 Rekryteringsprocessen 
 
När ny personal ska anställas är det viktigt för den rekryteringsansvarig på företaget att 
hitta den person som är bäst lämpad för den sökta platsen. Det är fram för allt viktigt för 
tjänsteföretag t.ex. en revisionsbyrå där det är personalens kompetens som säljs och som 
avgör hur framgångsrikt företaget kommer att vara.  
 
Forskning inom ämnet har pekat ut viktiga egenskaper eller förmågor som den 
rekryteringsansvarige ska leta efter hos personer som ska anställas inom tjänstesektorn. 
De egenskaper som beskrivs som viktiga förutom att personen har den rätta kompetensen 
är att personen har interaktiv förmåga, är flexibel och anpassningsbar samt att personen 
ska vara empatisk och serviceinriktad, det är egenskaper som oftast finns i personligheten 
och som kan vara svåra att utbilda23.  
 
Detta kan vara en bidragande orsak till att många företag väljer att hyra in personal 
istället för att anställa en nyutexaminerad och helt oprövade personer inom den praktiska 
redovisningen. Det är betydligt lättare att byta ut inhyrd personal som inte har de rätta 
egenskaperna och inte passar in i organisationen än en som är anställd. För små företag 
med begränsad ekonomi är det av extra stor vikt att personer som anställs har rätt 
kompetens redan vid anställningen. Större organisationer har resurser att genomföra 
interna utbildar för att integrera de nyanställda och ge dem nödvändig kompetens för att 

                                                 
20 Högskoleförordningen 6 kapitlet 
21 Högskolelagen 1992:1434 § 9 
22http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/hogskolorna/ansvarsomraden.4.539a949110f3d5914ec80006095     
1.html 
23 Gustavsson, Bengt Ove, et al, Tjänstekvalitet- för kund anställda och ledning, (Malmö: Liber ekonomi, 
1997), 43-44 
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arbeta i organisationen24. Denna möjlighet innebär ett mindre behov av att hitta den 
”perfekta” personen direkt även om det givetvis är målsättningen.  
 
Vid rekryteringsprocessen är det viktigt att hitta ett fungerande samspel mellan personens 
kompetens, motivation och intresse och med arbetets och den organisatoriska miljöns 
krav. Richard E Boyatzis har skapat en kompetensmodell som förklarar hur dessa tre 
faktorer ska utnyttjas för att nå fram till effektiva arbetsprestationer.  
 

 
Figur 1. Modell för effektiva arbetsprestationer.25 
 
I modellen beskriver arbetets krav de förväntningar som organisationen har på de 
prestationer som personen ska prestera för att utföra arbetet effektivt. Ett effektivt arbete 
uppstår när det är samstämdhet mellan personens erfarenhet och kompetens och de krav 
arbetet ställer.  
 
Individens kompetens är de förmågor och kunskaper som individen besitter. I modellen 
definieras kompetens som tillräcklig förmåga för att klara arbetskraven. Det innebär att 
inte bara personens yrkeskunskaper innefattas i begreppet utav även att sådant som 
motivation och intresse för arbetet är viktiga komponenter för att ett effektivt arbete ska 
uppstå.  
 
Den organisatoriska miljöns krav finns på flera olika nivåer inom företaget. Det är allt 
från de normer och sedvänjor som finns inom företaget och i dess olika arbetsgrupper, 
även företagets kultur och arbetsmiljöns fysiska utformning ingår där. Här är det viktigt 
att personen passar in i dessa förhållanden och att hennes egna förväntningar uppfylls för 
att ett effektivt arbete ska uppstå.  
                                                 
24 Campbell, Jane E, Sumners, Glenn E, “Recruiting college students for entry-level positions”, Managerial 
Auditing Journal, v10, (1995), 8 
25 Boyatzis R E, The competent manager - A model for effective performance, (1983) s110 

Individens  
kompetens 

Arbetets 
krav

Den organisatoriska miljön 

Effektiva hand- 
lingar eller  
prestationer 



    
Redovisningsekonom 
-Redo att bli revisor?  Westerlind & Hjelm 
 

23 

 
Det är när det råder överensstämmelse mellan dessa tre faktorer som Boyatzis menar att 
det är störst chans att personen kommer att utföra ett effektivt arbete26. Det är 
rekryterarens mål och uppgift att försöka hitta de personer som bäst matchar och 
uppfyller dessa krav.  
 
En viktig faktor vid rekrytering är att företagen vet vilken teorietisk utbildning som den 
sökande har genomgått. Universitetens utbildningar skiljer sig åt från skola till skola både 
vad gäller utbildningens kvalité och innehåll. Det finns också skillnader i hur betygen 
sätts, ett godkänt resultat på en skola kan på en annan skola resultera i ett välgodkänt 
betyg. Även skolans interna kultur kan vara avgörande för hur väl en nyrekryterad person 
kommer att passa in i sin nya organisationen.27 Det är därför av stor viktig att den som 
rekryter har kunskap om de olika skillnader som kan finnas mellan de olika universitetens 
utbildningar. 
 
De faktorer som har nämnts ovan är viktiga aspekter vid rekrytering och i sökandet efter 
den mest lämpade till en anställning. I verkligheten är det inte alltid som den sökta 
kompetensen finns att tillgå på arbetsmarknaden och ibland kan förhållandet vara det 
omvända dvs. en stor mängd sökande till den tänkta platsen. Tillgången på arbetssökande 
och antalet platser som ska tillsättas kan påverkar hur rekryteringsprocessens genomförs, 
både vad gäller utformningen och vilka urvalsstrategier som används.  
 
Lars Prien har skapat en modell för hur de olika urvalsstrategierna kan se ut beroende på 
antalet sökande och antalet lediga platser.  
 

 

                                                 
26 ibid 
27 Campbell, Jane E, Sumners, Glenn E, “Recruiting college students for entry-level positions”, Managerial 
Auditing Journal, v10, (1995) 
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Figur 2 Samband mellan selektionsgrad och urvalsstrategi.28 
 
De fyra extremfallen som finns i modellen kan förklaras på följande sätt: 
 
1. När det är många sökande och många lediga platser gäller det att hitta rätt person till 
rätt plats, det gäller att göra en personlig bedömning av varje person för att se vart de kan 
tänkas passa in i företaget. 
 
2. Många lediga platser men med få sökande, då ska rekryteraren försöka hitta en plats på 
företaget för alla de som uppfyller minimikravet men först och främst tillsätta viktiga 
nyckeljobb. 
 
3. Få lediga platser men med många sökande, här ska rekryteraren göra urval bland de 
sökande för att hitta den mest kompetenta personen till den sökta platsen. 
 
4. Få lediga platser och få sökande, här ska rekryteraren arbeta med individuell kontakt 
med alla sökande. De ska även noggrant beskriva de krav som arbetet kräver för att 
kunna avgöra om de sökande är lämplig för tjänsten.  
 
3.3 Förväntningsgapet 
 
Inom revisionsarbete brukar det pratas om ett förväntningsgap. Det är ett gap som uppstår 
när ett företag anlitar en revisor och har förväntningar på vad revisorn ska utföra men sen 
kan eller får inte revisorn göra det som klienten förväntar sig och det är då som ett 
förväntningsgap uppstår.29 Zeithaml har utvecklat en förväntningsgapsmodell för att 
åskådliggöra gapet mellan kundernas förväntningar och deras faktiska upplevelse av en 
tjänst. Modellen behandlar fem källor till att kundens upplevelse inte motsvarar deras 
förväntningar, dessa källor kallar Zeithaml för gap. 

                                                 
28 Prien, Lars, Rekrytering och urval, (Lund: Studentlitteratur, 1992), 32 
29 Revision en praktisk beskrivning, Farförlag, 2006 s131 
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Modell 2. Gap eller källor till kvalitetsproblem.30 
 

1. ”Kundens förväntningar och ledningens uppfattning om kundens förväntningar.” 
2. ”Kopplingen mellan ledningens uppfattning om kundernas förväntningar men att 

de sedan saknar förmågan att översätta denna kunskap till specifikationer.” 
3. ”De fall då kravspecifikationerna verkligen finns men att de sedan av olika 

anledningar inte kan utöva dem i verksamheten.” 
4. ”Företaget skapar genom sin externa kommunikation förväntningar hos kunderna 

som de sedan inte kan infria” 
5. ”Relationen mellan den förväntade och upplevda tjänsten, summerar de fyra 

tidigare nämnda problemområdena” 
 
Modellen brukar användas för att beskriva förväntningsgapet mellan revisorer och deras 
klienter. Vi har valt att använda förväntningsgapsmodellen för att jämföra om det finns 
något gap mellan de kunskapskrav som revisionsbyråerna har på dem som ska nyanställas 
och den kunskap som studenterna ges på Umeå universitetets ekonomutbildning 

                                                 
30 Zeithaml, Valarie, “Guidelines for Conducting Service Quality Research”, Marketing Research, v2 (1990) 
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(inriktning mot redovisning). För att kunna göra det har vi modifierat modellen och 
kommer att använda den på följande sätt: 
 
Det första gapet handlar om när Universitetets förväntningar på studentens förvärvade 
kunskap skiljer sig avsevärt mot vad företagen som anställer har för förväntningar på 
studentens kunskapsnivå. 
 
Det andra gapet behandlar när revisionsföretaget är väl medvetna (genom tidigare 
anställningar av nyutexaminerade) om vilka brister som de nyutexaminerade har men att 
de sen inte har använt denna kunskap till att få universitetet att ändra i utbildningen så att 
studenterna ska besitta den önskvärda kompetensen vid examenstillfället. 
 
Det tredje gapet innebär att revisionsföretagen har specifika krav på Umeå universitet där 
de kräver att vissa moment ingår utbildningen. Dock finns inte möjligheterna eller 
resurserna för universiteten att genomföra dessa krav från revisionsföretagen. 
 
Det fjärde gapet är när revisionsbyråerna har vissa minimikrav som studenterna måste 
uppfylla för att kunna bli anställda, men efter examen från universitetet har de fortfarande 
inte tillräckliga kunskaper för att uppfylla revisionsbyråernas minimikrav. 
 
Det femte gapet sammanfattar och summerar de övriga fyra gapen, där förklaras gapet 
mellan revisionsföretagens förväntningar och deras upplevelse av tjänsten, i det här fallet 
hur väl en nyutexaminerad person inom redovisning klarar av arbetsuppgifterna på 
företagen.  
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4 Praktisk metod 
 
I den praktiska metoden börjar vi med att förklara vilket metodval vi gjort och hur 
urvalet av intervjupersoner gick till. Detta följs av beskrivningar om genomförandet och 
val av intervjuer samt den access vi fått tillgång till. Kapitlet avslutas med en beskrivning 
av den intervjumetod vi valt och slutligen bearbetning och tolkning av insamlat material 
samt källkritik.  
 
4.1 Metodval  
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att undersöka vår problemställning. 
För att kunna ge ett bra svar på frågeställning har vi gjort intervjuer med 
rekryteringsansvariga på de fyra största revisionsföretagen i Sverige. Det innebär att vi 
har valt att göra djupintervjuer istället för att göra en surveyundersökning (enkäter). Vi 
anser att en kvalitativ metod skulle ge oss författare en bättre bild av vår problemlösning 
då vi anser att enkäter skulle bli svåra att utforma för att få väl utformade svar. Med 
intervjuer har vi möjlighet att ställa följdfrågor som ger oss ett större djup i 
undersökningen.  
 
4.2 Urval  
 
Det vi vill undersöka är om det finns några förväntningsskillnader hos revisionsföretagen 
på hur väl redovisningsstudenterna är anpassade att jobba hos dem, och hur väl Umeå 
universitet anser sig anpassa samma studenter till att jobba hos en revisionsbyrå. Vi har 
valt att intervjua fyra stora revisionsbyråer samt en lärare och en professor inom 
redovisning vid Umeå universitet. Av de personer vi intervjuade hos revisionsföretagen 
var en rekryteringsansvarig för hela Sverige, en rekryteringsansvarig för 
norrlandsregionen och två lokala rekryteringsansvariga. En av de fyra intervjupersonerna 
hade betydligt längre erfarenhet än de andra intervjupersonerna, vilket kan ge en nyans på 
hur äldre rekryterare skiljer sig mot de yngre. Vi ville intervjua rekryteringsansvariga på 
olika nivåer för att se om det finns några skillnader i krav på studenten beroende på om 
studenten sökte på en mindre ort eller i en större region, t.ex. att studenten söker jobb i 
Stockholm kanske skiljer sig mot att söka jobb i Umeå. Vårt val av intervjuobjekt beror 
på att alla de fyra revisionsbolagen finns nära tillgängliga att komma i kontakt med. Båda 
författare är sedan tidigare bekant med några av bolagen vilket underlättade valet av 
intervjuobjekt. En av författarna är bosatt i Örnsköldsvik och en i Umeå vilket 
underlättade för valmöjligheter av intervjuobjekt. De företag vi intervjuade var Ernst & 
Young, KPMG, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers samt Deloitte. Genom denna 
urvalsprocess så anser vi att vi gjort ett bekvämlighetsurval, ett s.k. icke-
sannolikhetsurval där intervjuobjekten finns tillgängliga för forskarna31.  
 

                                                 
31 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 124 
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4.3 Intervjumetod 
 
Eftersom vi i vår undersökning har vissa specifika områden som vi vill ha detaljerade 
svar på så antog vi att utforma en semi-strukturerad intervju. Det innebär att vi har en 
sorts mall med ett batteri med frågor som vi utgår ifrån, det leder till att intervjupersonen 
har en stor frihet att svara på frågorna. Frågorna vi utformat ställdes inte i den ordning 
som de var utformade i, det påverkades av vad intervjupersonen svarade och vilken fråga 
som mest var lämpad efter intervjupersonens svar. Frågor som inte fanns med i 
frågeformuläret ställdes också, för att komplettera frågorna och för att få mer utförliga 
svar32. Vi vill ha en flexibel intervjumetod för att kunna ställa frågor som dyker upp 
under intervjutillfället, och som vi innan inte hade tänkt på. Genom denna önskan antog 
vi en semi-strukturerad intervju eftersom den andra huvudsakliga intervjumetoden, 
ostrukturerad intervju inte skulle tillgodogöra de svar vi behövde för att genomföra 
undersökningen. 
 
4.3.1 Genomförande av intervjuer 
 
Genom att hitta företagens hemsidor, som inte var speciellt svårt, så hittade vi 
telefonnumren till företagens växel. När vi väl kom fram till växeln frågade vi efter den 
som är rekryteringsansvarig på företaget, dessa personer var inte svåra att få tag i. Innan 
vi avslutade samtalet ville intervjuobjekten vid respektive företag att vi skulle lämna 
information om vår uppsats och vilket typ av frågor som skulle komma att ställas. Vi gav 
dem muntlig information om uppsatsen och vad vi hade för problemformulering och syfte 
med den. Vi ville inte ge dem för mycket information om frågorna, det med tanke på att 
spontana svar och övriga reflektioner kan utebli. Det positiva med att ge information till 
respondenterna är att vi får genomtänkta och utförliga svar på våra frågor. 
 
I alla intervjuer vi genomförde vi inspelningar på vilket vi först frågade om, det är ett 
tillstånd som kräver intervjupersonens godkännande33. Inspelningen skedde genom en 
bandspelare, detta medel underlättar både under och efter intervjun. Det underlättar under 
intervjun för att vi inte behöver sitta och göra anteckningar samtidigt som man lyssnar 
vilket innebär att inspelningen underlättar för följdfrågor och man är mer koncentrerad på 
det respondenten svarar istället för att behöva anteckna hela tiden och därför tappa fokus 
på vad som egentligen sägs. Vi genomförde både personliga och telefonintervjuer. Efter 
intervjun så finns allt som är sagt med på inspelningen, den nackdel som då uppkommer 
är att det är tidskrävande att behandla intervjun, alltså skriva ner det som är sagt. En 
intervju på ca 40 minuter som det i genomsnitt tog för oss att intervjua tog tre till fem 
timmar att skriva ner. Den kortaste intervjun tog ganska precis 30 minuter och den 
längsta nästan 50 minuter, detta tror inte vi som författare ger någon skillnad i kvalité där 
vissa av respondenterna tog sig längre tid att fundera över sina svar. En annan nackdel 

                                                 
32 Bryman Alan och Bell Emma, Företagsekonomisk forskningsmetod (B.Nilsson övers.) (Malmö: Liber, 
2005) (originalarbete publicerat 2003), 363 
33 Patel Runa och Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, 83 
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kan vara att respondenterna håller igen på sina svar eftersom bandspelaren för med sig en 
respekt34, men i vårt fall tror vi att det inte hade någon inverkan i någon större 
utsträckning eftersom revisionsföretagen vill nå ut med vad som krävs för att få jobb hos 
dem. Som sista del i intervjun så frågade vi om vi hade glömt att fråga något som 
respondenterna tyckte att vi skulle ta med oss, den frågan visade sig vara väldigt nyttig 
och kompletterande för hela intervjun.  
 
4.4 Access/tillträde 
 
Access, eller tillträde som det också kallas syftar till att få tillgång till en social miljö som 
är relevant för det problemområde man har definierat och få relevant information. För att 
få tillgång till dessa sociala miljöer, t.ex. kontor, krävs förhandling35. I vår studie har vi 
haft god tillgång till relevanta intervjupersoner i form av rekryteringsansvariga. Och det 
har skett utan hinder då vi hela tiden vetat vad vi var ute efter för personer att intervjua. 
Vi presenterade oss och berättade vilket universitet vi studerade vid samt vad vår uppsats 
handlade om, efter den korta presentationen visade det sig att företagen gärna ställde upp 
på intervju då undersökningen även är intressant från företagens synvinkel. Dock nekades 
vi intervjutillfälle två gånger då det lokala kontoret vi det ena tillfället inte hade anställt 
någon de senaste åren och det andra nekandet p.g.a. den rekryteringsansvarige inte fanns 
tillgänglig för en tid framöver. 
 
Vi fick tillträde till att intervjua de mest intressanta personerna på företagen bl.a. han som 
är rekryteringsansvarig för norrlandsregionen och en tjej på huvudkontoret i Stockholm. 
Och till dessa har vi blivit hänvisade, slutsatsen av det är att vi tycker att accessen till 
revisionsbyråerna har varit bra och att det har gått smidigt att få tag på ”rätt” 
intervjuobjekt. 
 
Accessen till information om företaget och hur de arbetar bedömer vi som till största del 
god och den information som vi fått ta del av bedömer vi som trovärdig. Även om vissa 
svar från respondenten var av skiftande slag/kvalité då respondenten kanske inte uppfattat 
frågan eller en möjlig orsak kan vara att denne inte besitter den kunskapen i frågan och 
därför avstår från att svara. 
 
4.5 Bortfall 
 
I första hand var det tänkt att vi enbart skulle intervjua rekryteringsansvariga i 
Örnsköldsvik och Umeå, men p.g.a. vissa intervjuobjekt inte fanns tillgängliga vare sig i 
Umeå eller Örnsköldsvik valde vi att intervjua en person från huvudkontoret i Stockholm 
och en från lokalkontoret i Sundsvall. Vi valde Sundsvall eftersom deras kontor är i 
samma storleksordning som Umeå och Örnsköldsvik. I vilken utsträckning detta har 

                                                 
34 Patel Runa och Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, 83 
35 Bryman Alan och Bell Emma, Företagsekonomisk forskningsmetod (B.Nilsson övers.) (Malmö: Liber, 
2005) (originalarbete publicerat 2003), 336 
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påverkat vår studie är svårt att svara på men vi har i alla fall fått med en storstadsregion i 
undersökningen. I förlängningen leder detta till att skillnader möjligtvis kan urskiljas från 
rekryterare från Stockholm jämfört med Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå. 
 
4.6 Bearbetning och tolkning av insamlat material 
 
Intervjuerna gjorde vi tillsammans, sedan delade vi upp det så att en av oss 
dokumenterade allt som hade sagts i intervjuerna. Det skedde genom att vi spelade upp 
intervjumaterialet medan vi skrev ner allt som intervjupersonen sa, precis som det sades. 
Därefter granskade båda två det som vi skrivit ner för att försäkra oss om att allt var med 
och att det inte fanns några fel i transkriberingen. Detta utmynnade i en empiridel där det 
intressanta som sades för vår undersökning dokumenterades, när detta var genomfört 
skickade vi materialet tillbaka till respondenterna för godkännande. Anledningen till att 
vi skickade tillbaka materialet för godkännande var att vi ville minska risken för 
feltolkningar och direkta fel. Vidare så delades intervjuerna upp i empirin person för 
person, så att läsaren av vår studie lättare kan få en förståelse för vem som sagt vad.  
 
4.7 Källkritik 
 
De personer vi har intervjuat har olika befattningar och olika lång erfarenhet, de kan 
innebära att de olika intervjuerna har gett information på olika nivåer. Personerna med 
längre erfarenhet kan prata utifrån det och bedöma hur det ser ut idag jämfört med 
tidigare år, vad det är som krävs av en student för att ha chans till sysselsättning inom ett 
revisionsbolag, medan de intervjuobjekt som har lite kortare erfarenhet från att rekrytera 
nyutexaminerade personer pratar med utifrån dagsläget och statistik utan att kunna peka 
exakt vad saker och ting beror på.  
 
Sedan intervjuade vi personer på olika nivåer, en person som jobbar mer lokalt har inte 
samma kunskap om hur det ser ut för hela företaget över hela Sverige sett, jämfört med 
personen som var ansvarig för hela rekryteringen i Stockholm. De personer vi intervjuade 
på mindre orter hade jämförelsevis ett rekryteringsansvar som var i mycket mindre skala 
än de som hade ansvar för norrlandsregionen respektive Stockholm 
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5. Företagsintervjuer 
 
I det kommande stycket kommer vi att presentera det material som vi fick fram genom 
våra intervjuer.  Presentationen kommer att behandla hur företagens rekryteringsprocess 
går till, vilka krav de har på personer som ska nyanställas samt vilken relation de har till 
universiteten och hur deras samarbete ser ut. Kapitlet behandlar också processen för hur 
Handelshögskolan vid Umeå universitet går tillväga när deras kurser och program ska 
utformas samt hur deras samarbete med olika revisionsbyråer ser ut.  
 
5.1 Deloitte 
 
Företagspresentation och rekryteringsprocessen 
 
Deloitte är ett av de ledande revisionsföretagen i världen. I Sverige har de ca 1 000 
anställda som är fördelade på ca 35 kontor36. De största kontoren i Sverige ligger i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Östersund. Deloitte har fyra affärsområden, 
Auditing, Tax, Finance advisory och Consulting. Auditing är revisionsdelen och den står 
för ca 70 % av verksamheten, tax står för ca 20 % av verksamheten och är ett område där 
företaget erbjuder rådgivning i skattefrågor för företag och personer. Finance advisory 
som är rådgivning och stöd inom bl.a. köp, försäljning och värdering står för ca 5 % av 
verksamheten. Det fjärde området som står för de övriga 5 % av verksamheten är 
Consulting, där erbjuder Deloitte sina kunskaper inom teknolog, strategier, 
förändringsarbete samt effektivisering av verksamheter och processer. Detta är dock ett 
expanderande område och kan i skrivande stund stå för en större del av verksamheten än 
5 %.  
 
Deloitte har en bred verksamhet och jobbar med globala företag likväl som medelstora 
och små ägarleda företag. Globalt sett består Deloitte av ca 120 000 medarbetare på ca 
700 platser runt om i världen37. Vi intervjuade Emelie Norborg som sitter på kontoret i 
Stockholm, hon är studentkoordinator på Deloitte.  
 
Deloitte har en väldigt aggressiv tillväxtplan och har som mål att bli marknadsledande i 
Sverige inom loppet av några år. Detta leder till att de rekryterar väldigt mycket för 
tillfället och de tror att det kommer att hålla i sig i minst fem år framöver. De brukar 
anställa ca 200 personer varje år i Sverige och utav dem är ca 80 % nyutexaminerade 
studenter. En annan anledning, förutom tillväxtplanen, till de stora anställningsbehoven 
är de nya IAS/IFRS reglerna som har tillkommit på senare tid samt att det är 
högkonjunktur. De nya reglerna ställer större krav på dem som jobbar inom 
redovisningsbranschen och det krävs fler personer i företaget för att klara av de 
uppgifterna.  

                                                 
36 http://www.deloitte.com/dtt/section_home/0,1041,sid%253D5724,00.html 
37 ibid 
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Rekryteringsprocessen på Deloitte går till på det sättet att de först lägger ut de lediga 
tjänsterna på sin hemsida där de sökande sedan får skicka in sitt CV, personliga brev, 
betygskopior från universitetet samt från gymnasiet. Därefter blir de utvalda kallad till en 
första intervju som sköts utav en HR (Human Resource) manager eller en 
rekryteringsansvarig. Därefter blir några personer kallade till en andra intervju för att de 
ska kunna avgöra om personen i fråga sedan ska anställas. Efter de båda intervjuerna tar 
det ca en vecka eller max 10 dagar innan vi lämnar besked. 
 
Det som Deloitte tycker är viktigt och som de tittar på under rekryteringsprocessen är hur 
personen är i helhet. Eftersom de är ett väldigt expansivt företag söker de personer som 
det är driv i och som inte är rädda att ta ansvar, sen vill de även att personen ska vara 
innovativ. Några saker som de tycker kännetecknar sådana personer är t.ex. att de kan ha 
toppbetyg i alla ämnen och att de kanske har jobbat vid sidan av sina studier, men det kan 
också var att de kanske har mindre bra betyg men att man har engagerat sig i någon sorts 
föreningsverksamhet eller liknande. De ut går inte från någon given mall utan gör en helt 
individuell bedömning utav alla sökande och försöker få en helhets bild av personen i 
fråga. Men som grundkrav på den som söker en tjänst som revisor är att de har den 
grundutbildning som revisorsnämnden ställer för att de ska kunna bli godkänd revisor. 
Söker personen däremot till Enterprise risk service som hand har internrevision eller till 
Consulting kravet att de har en Magister examen.     
 
När personen sen har blivit anställd får de gå en introduktionsutbildning under tre dagar 
där de får lär sig allt taktiskt i företaget, företagskulturen och vad Deloitte faktiskt står 
för. Efter introduktionen börjar de med en hel del internutbildning inom revision där de 
börjar om från grunden igen, för även om de har läst redovisning på universitetet gäller 
det att lära sig metodiken och hur de jobbar på Deloitte. Efter någon vecka åker de 
nyanställda på utbildning utomlands och de utbildningarna hålls utav någon senior 
manager, de använder hela tiden sig utav sin egen kompetens som finns inom företaget 
för att utbilda de nyanställda. Den nyanställde blir även tilldelad en senior som 
handledare, det är handledaren som är chef över det team som de hamnar i. De 
nyanställda kan redan första veckan få åka iväg på uppdrag men har då alltid någon 
erfaren med sig och blir aldrig lämnade ensamma.       
 
De som börjar jobba på Deloitte får först en provanställning i sex månader och om de sen 
inte uppfyller förväntningarna som Deloitte har sägs de upp. Det är faktiskt rätt sällan 
som personerna de anställer inte uppfyller deras förväntningar och måste avskedas. 
När de skulle rekrytera till augusti nu i höst hade de faktiskt problem med att ha för 
många bra sökande att välja medan. De hade farhågor om att det skulle bli tufft på 
rekryteringsmarknaden men har inte alls känt av att det skulle vara någon brist på 
kompetent personal att anställa, en förklaring till detta anser de kunna vara att de är 
väldigt tidigt ute när de rekryterar.  
 
 
 



    
Redovisningsekonom 
-Redo att bli revisor?  Westerlind & Hjelm 
 

33 

Universitetet - samarbete och tankar kring utbildningen 
 
Deloitte samarbetar med en hel del universitet runt om i Sverige, men det är framförallt 
med de stora universiteten. Samarbetet ser olika ut och kan dels vara att de är 
samarbetspartner eller huvudsamarbetspartner med olika föreningar och kårer på 
universiteten eller att de jobbar med karriärs centrum som tillhör skolans partners 
program dvs. att Deloitte investerar pengar i skolan och inte i föreningarna. De är också 
med på arbetsmarknadsdagar och olika evenemang som arrangeras på skolorna. 
 
Deloitte försöker också ha lite inflytande över hur utbildningarna utformas och det tar sig 
i uttryck bland annat genom att de har en del parter som sitter på olika styrelseplatser ute 
på universiteten. Emelie sitter själv med i högskoleverket och jobbar med vilka skolor 
som ska få civilekonomexamina.  
 
Något som de tycker att man många gånger glömmer bort men som är av ytterst vikt är 
att de som utbildas vid universiteten faktiskt är personer som ska ut i arbetslivet så 
småningom. De tycker att det borde finnas ett mer aktivt engagemang att försöka få in 
företagen in utbildningarna. De ser en trend i att de studenter som stannar kvar på 
universitetet och börjar som forskare ofta sen försvinner ut i näringslivet och att 
universiteten förlorar den här viktiga kompetensen. Här ser Deloitte en möjlighet för 
skolorna att använd sig utav den kunskap som finns ute bland företagen. De som finns ute 
på företagen är från början duktiga akademiker som fortsatt att utbilda sig och skaffat sig 
specialist kompetens genom sitt arbete, sen har de professionella revisionsbyråerna också 
egna internutbildningar vilka leds av väldigt duktiga och pedagogiska lärare. Deloitte 
tycker att det kan finnas en rädsla från universiteten att använda sig utav näringslivet och 
tycker att de borde öppna upp sig och i större utsträckning släppa in dem i 
lektionssalarna, Emelie menar att det är där som de kan nå studenterna och att det är där 
studenterna verkligen sätter sig och lyssnar. De har redan ett färdigt material som de 
använder sig utav vi sina egna utbildningar och att hjälpa till i utbildningen ser de inte 
som något speciellt krävande för dem.     
 
5.2 Ernst & Young 
 
Företagspresentation och rekryteringsprocessen 
 
Ernst & Young är ett globalt företag med verksamhet över hela världen. I Sverige har 
företaget ca 1 800 anställda på 72 kontor och 2005/2006 hade de en omsättning på ca 2,3 
miljarder kr. Globalt sett är man 114 000 anställda och har 700 kontor i 140 länder och 
där ligger omsättningen på över 18 miljarder USD, alltså ca 122 miljarder (räknat på 
dollarkursen 6.7538) svenska kr39. 
 

                                                 
38 www.privataaffarer.se 8/5 
39 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY_Fakta 
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Vi intervjuade Bengt Söderström vid Ernst & Youngs kontor i Örnsköldsvik. De ingår i 
en upparbetad organisation som heter Näringscentra och som består av ett kluster med 
kontor i Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Umeå och Östersund och de har ungefär 
120 anställda. Bengt är chef över näringsverksamheten inom Näringscentrat. Inom 
näringscentrat jobbar företagen mot den lokala marknad och då i första hand mot 
ägarleda företag. De ägarleda företagen är Ernst & Youngs huvudverksamhet men inom 
Näringscentrat jobbar de också mot publika och globala företag, samt även mot 
kommuner och landsting. Bolaget är uppdelat i fyra olika affärsområden: 
 

♦ ABBS  
♦ FAS 
♦ TAS 
♦ TAX 

 
ABBS är det största affärsområdet och det är där revisorerna är verksamma, FAS är en 
verksamhet som riktar sig mot privata företag och handhar en utrednings verksamhet men 
arbetar även med redovisningstjänster. TAS är ett område där företaget ger kunden 
konsulttjänster vid transaktioner t.ex. med utlandet. TAX är beskattningsavdelningen och 
där behandlar de olika beskattningsfrågor. Ernst & Young har även en stor HR avdelning 
som ligger i Stockholm. Den avdelningen sköter rekrytering av personal och tar hand om 
personalfrågorna. Ernst & Young har tilldelats många utmärkelser för att företaget är 
ansett som det bästa företaget att jobba på, ur de anställdas synvinkel. 
 
Ernst & Young har normalt en personalomsättning inom Näringscentrat på ca 10-12 % 
och utav de som nyanställs är en väldigt stor del nyutexaminerade studenter. De 
grundkrav som de har på de sökande till en revisionstjänst är att de sökande har läst 160 
poäng och klarar revisorsnämnden krav för att kunna bli auktoriserad revisor, söker de till 
en annan verksamhet t.ex. konsult sidan är det andra krav. En av anledningarna till att 
Ernst & Young har som krav att de som söker till en revisionstjänst ska kunna bli 
auktoriserad revisor är att de tror att de godkända revisorerna kommer att försvinna och 
att vi i framtiden bara kommer att ha en sorts revisor. Grunden till detta är att Ernst & 
Young tror att regeringens förslag om slopad revisionsplikt för små bolag kommer att gå 
igenom och att det är just de små bolagen som de godkända revisorerna arbetar mot. Men 
om gränsen skulle stanna vid en årsomsättning på ca tre miljoner tror de inte att det 
kommer påverka revisorsyrket allt för mycket. Men de ser en risk i att 
omsättningsgränsen på sikt kommer att höjas för tittar man utomlands t.ex. på England, 
Frankrike och Tyskland är det bara noterade bolag som har revisionsplikt. Det har skett 
en urbanisering av ägandet på de stora bolagen och oftast ligger kundansvaret utomlands 
och den påskrivande revisorn sitter alltid nära huvudkontoret, om ägaren finns i London 
sitter också den på skrivande revisorn i London. Det gör att det inte är vanligt att stora 
bolag har sina på skrivande revisorer på mindre orter, utan där är det de små bolagen som 
byråerna arbetar med. Att de inom Näringscentrat främst har uppdrag hos mindre 
ägarleda företag har lett till att de inte har påverkats i någon större utsträckning av de nya 
IAS/IFRS reglerna som infördes 2005. De förändringar som skett inom Ernst & Young är 
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att de har infört ett kunskapsprov som måste avläggas och klaras av innan de anställda får 
börja jobba med uppdrag som berörs av IFRS-reglerna.  
 
Rekryteringsprocessen börjar med en genomgång av de sökandes handlingar och då har 
betygen en viktig roll för vilka de sedan ska kalla till intervju. När personen har blivit 
kallad till intervju och de ska avgöra vem som de ska anställa spelar inte betygen längre 
någon större roll, utan då fokuserar de mer på personens personlighet och hur de tror 
personen kan tänkas fungera ihop med resten av gruppen.  
 
När personen fått anställningen börjar de som revisionsassistent i tre till fem år och under 
den tiden får de jobba med en auktoriserad revisor som tar hand om en och lär ut hur 
saker och ting fungerar i praktiken. Ernst & Young utbildar även sin personal med interna 
kurser t.ex. grundkurs i revision, detta eftersom de inte tycker att universitetsutbildningen 
är anpassad för deras verksamhet. Även om grundbultarna är det samma som de lär ut på 
universiteten använder Ernst & Young en egen metodik som de inte tror är möjligt att 
lära ut på universiteten, de använder sig bland annat av elektroniska mallar elektroniska 
checklister.  
 
Inom Näringscentrat råder det idag personalbrist och Ernst & Young skulle anställa 6-8  
redovisningsassistenter på en gång bara det fanns några att få tag på. Denna brist på 
personal är något som skett under de senaste åren och orsakerna till detta tror de är den 
pågående hög- konjunkturen som råder och att många av fyrtiotalisterna har börjat gå i 
pension och måste ersättas.    
 
Universitetet - samarbete och tankar kring utbildningen 
 
Inom Näringscentrat har de inget speciellt samarbete med något universitet förutom att de 
är med på några studentdagar och liknande.  
 
De tycker att universitetsutbildningarna är väldigt allmänna och teoretiska och att de som 
utexamineras saknar den praktiska förståelsen för hur revision och redovisning fungerar. 
Det bästa för revisionsbranschen vore om det fanns en speciellt designad utbildning just 
för deras yrke. De anser även att det finns brister i kommunikationen mellan universiteten 
och revisionsbyråerna, då i form av utbildningarnas utformning och innehåll. Beviset på 
detta anser de vara att de tar två till tre år innan de nyutexaminerade ekonomerna kan 
arbeta självständigt och att de under denna tid också behöver genomgå en massa 
internutbildningar. Men de är också väl medvetna om att universiteten inte har möjlighet 
att ha lika specialinriktade utbildningar som deras egna internutbildningar och att de 
måste vara mer allmänt inriktade inom det ekonomiska området.    
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5.3 Öhrlings  
 
Företagspresentation och rekryteringsprocessen 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers är det ledande revisionsföretaget i Sverige och de 
tillhör även toppen globalt sett. Öhrlings har över 3 000 anställda på de 125 kontoren runt 
om i landet, de har ett kundnät som omfattar ca 50 000 olika kunder runt om i Sverige. 
Globalt sett verkar de i 149 länder och har ca 140 000 medarbetare. Den huvudsakliga 
delen i verksamheten är revision, den oberoende granskningen. De huvudsakliga 
kunderna är mindre och medelstora företag, ca 45 000, de företagen är ofta ägarleda 
företag med lokal förankring40. På Öhrlings arbetar de inom åtta affärsområden: 
 

♦ Revision 
♦ Redovisning 
♦ Riskhantering 
♦ Skatterådgivning 
♦ Corporate Finance 
♦ Verksamhetsutveckling 
♦ Samhälle i förändring (Komrev) 
♦ Connected Thinking 

 
Vi intervjuade blivande kontorschefen Marina Norberg på kontoret i Umeå. Vid 
intervjutillfället var hon gruppchef för revisionsgruppen och genom det även 
rekryteringsansvarig för kontoret. I Umeå är de ca 45 medarbetare varav 15 jobbar med 
revision, drygt 20 personer jobbar med redovisning och affärsservice. De övriga sju  
personerna är fördelade på Komrev och skattekonsultering. Komrev är en särskild enhet 
inom den offentliga sektorn där specialister inom revision och rådgivning jobbar41. 
På kontoret i Umeå har de ett anställningsbehov av ca 1-2 stycken nya medarbetare varje 
år. I början av 2000-talet förvärvade Öhrlings en rad revisionsbyråer med kvalificerade 
revisorer. Eftersom de har lyckats behålla den största delen av sina anställda ligger nu 
behovet i att växa underifrån och det gör att de nästan bara anställer nyutexaminerade 
studenter.  
 
Som grundkrav för att kunna söka en tjänst som revisor har de att du ska ha den 
teoretiska behörigheten för att kunna bli kvalificerad revisor, sen om det saknas någon 
enstaka kurs är inte avgörande. Det räcker alltså att ha läst tre år, men det förekommer 
nästan aldrig utan de flesta som söker har läst i fyra år. De ser det ändå som en fördel i 
urvalsprocessen att ha läst fyra år om det finns många sökande, för då har personen 
möjlighet att bli auktoriserad revisor och den titeln väger lite tyngre på marknaden än 
godkänd revisor. Det finns en del bolag och föreningar som i sina stadgar säger att de ska 
ha auktoriserade revisorer. Men det behöver inte vara helt avgörande i en anställnings 

                                                 
40 http://www.pwc.com/extweb/aboutus.nsf/docid/FA87235345B86D8F8025708F004AA34E 
41 ibid 
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situation för när de anställer folk tittar de i ett bredare perspektiv. Det väldigt viktigt att 
personen har gjort något mer t.ex. varit aktiv i någon studentföreningsverksamhet, det 
kan vara att de har jobbat eller rest utomlands och studerat. Inte heller betygen är 
avgörande utan de försöker mer skapa sig bilden av vad det är för person snarare än vad 
de har för teoretisk kompetens. 
 
Öhrlings rekryteringsprocess börjar med att de annonserar på sin hemsida att de har 
lediga tjänster som går att söka. Sen när ansökningarna har inkommit brukar de vara två 
stycken som går igenom dem för att sedan resonerar sig fram till vilka de ska kalla på 
intervju, oftast tar de in minst fyra stycken till intervju. De upplever att det har blivit färre 
sökande och att kvalitén på de sökande har sjunkit de senaste åren, de känner att de 
sökande personerna inte har gjort någonting speciellt förutom att plugga och att de inte 
verkade övertygade i sin roll att vilja bli revisorer. De anser att det är väldigt viktigt att i 
sitt CV tala om att det är revisor som jag vill bli, för gör de inte det tar de inte ut dem till 
intervjuer heller. En av anledningarna till att de har det här problemet med sjunkande 
ansökningar tror de är att marknaden suger upp studenter tidigare än förut och att de 
själva inte har möjlighet att vara lika tidigt ute när de gör sina sökningar. Efter intervjun 
när de ska göra sitt val handlar det till sist mer om den sociala relationen än att någon har 
mer erfarenhet, har varit mer aktiv i föreningsvärlden eller att någon har lite bättre betyg 
än den andre. Personen de väljer är den som de tror passar in på deras kontor och som de 
tror att de kan få ett bra samarbete med och att personen kan fungera ute bland deras 
kunder. 
 
När personen väl blivit anställd tilldelas de en handledare och det brukar vara en anställd 
som jobbat i tre eller fyra år. De ser en poäng med att ha någon som relativt nyligen själv 
har varit nyanställd i och med att då vet personen vilka frågor som de själv hade och vad 
de tyckte var svårt i början, det är också lätt hänt att som ny ha lite för mycket respekt för 
det kvalificerade revisorerna och tycka det är jobbigt att ställa frågor till dem. Det är 
handledarens uppgift att hjälpa den nyanställde att komma tillrätta och se till att de 
ganska snart får börja jobba med riktiga uppgifter.  
  
Öhrlings internutbildningar ligger på hösten och följer ett fastställt utbildningsprogram 
vars syfte är att se till att de läsande ska uppfylla kraven på den kunskap de ska besitta 
den dagen de ska avlägga sitt prov för att bli godkänd revisor. Den börjar med 
grundläggande revisions och redovisningsutbildning men sen finns det också moms, 
skatte- och koncern utbildningar. Det är viktigt att förankra utbildningarna i praktiken 
och se till att den verkligen utvecklar personen i fråga. Därför går de anställda bara på 
utbildning inom de områden som de arbetar med, för går de en utbildning i 
koncernredovisning för att sen inte jobba med det över huvud taget faller utbildningen 
ganska fort i glömska och blir en dålig investering. 
 
De nya IAS/IFRS reglerna har inte påverkat kontoret i Umeå särskilt mycket förutom att 
de varit tvungen att läsa in och lära sig de nya reglerna. På kontoret i Stockholm var det 
lite panik i början när de insåg att de skulle behöva väldigt mycket mer personal, det gick 
till och med ut förfrågningar till alla länsortskontor om de vilja skicka personal ner till 
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Stockholm. Men sen sköt de upp införandet av reglerna och de fick ytligare ett år på sig 
att rekrytera den personal som behövas. 
 
Universitetet - samarbete och tankar kring utbildningen 
 
Öhrlings i Umeå arbetar aktivt mot studenterna via HHUS, det innebär att de är med på 
olika träffar och studentdagar. För några år sedan sponsrade Öhrlings Handelshögskolan i 
Umeå på grund av att de tycker att de har en bra utbildning och nu sponsrar de en 
professurstjänst på universitetet. På kontoret i Umeå har de inte något samarbete med 
universitetet där de diskuterar vad kurserna och programmen ska innehålla och hur de ska 
utformas. Marina tror att den diskussionen ligger på en högre nivå, mellan ledningen i 
Stockholm kontra ledningen på Handelshögskolan. Hon vet att de för några år sedan var 
med i en referensgrupp där också universitetet hade representanter. Där förde de 
diskussioner kring utbildningen och innehåll och där kunde de lägga fram deras önskemål 
och idéer, hon vet inte men tror nog att det fortfarande finns något liknande samarbete.   
 
De tycker att de som gått på universitetet i huvudsak besitter den kunskap som de 
förväntar sig. Men anser att det borde finnas praktik inlagd i utbildningarna för de ser en 
stor skillnad i att kunna en sak teoretiskt och att sedan kunna tillämpa den praktiskt.  
 
Marina jämför med hur det var när hon gick sin utbildning: 
”Då när det var redovisning satt vi och jobbade med ett program som hette Hogia som 
förövrigt fortfarande används idag och då fick vi bokföra en riktig kund. Det ingick i vår 
utbildning och jag vet ju att det var en viktig anledning till att jag fick komma in här, jag 
kunde från dag två sätta mig och bokföra och utföra grund jobbet inom ett uppdrag”.  
 
För att bli en bra revisor anser de att det krävs verklighets förankring och förståelse för 
vad det är som granskas samt en förståelse för hur man gör momsrapporter och 
avstämningar i en normalverksamhet. För det är med de sakerna som de ska jobba med 
när de kommer ut på företagen. Nu måste de komplettera studenterna när de kommer dit 
med att ge dem den erfarenheten av praktisk redovisning som är nödvändig.  
 
Marina berättar: 
 ”När vi läste revisionsavsnitten var det mer konkret att hur gör man en granskning och 
hur bedömer man det här och så här kan man faktiskt fuska med en räknemaskin, då stod 
läran och drog ut remsan och sen satte han i remsan igen för att visa hur enkelt det var 
att fuska med en summering. Kan vi lita på en kontrollsummering som finns 
dokumenterad på en remsa som sitter fast, de ville praktiskt visa att det kunna man ju 
inte. Jag upplever att den utbildning som jag gick var väldigt mycket mer praktiskt 
förankrat i verkligheten än den som ni går”. 
   
Sen något som de på Öhrlings tycker är viktigt när en student vill bli revisor är att de 
funderar över vilka konsekvenserna blir om nu revisionsplikten försvinner. Försvinner 
revisionsplikten för små bolag kommer revisionsbyråerna att gå över mot affärs 
rådgivning och erbjuda en ännu mer efterfrågestyrd produkt än idag. Då gäller det för 
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revisionsbyråerna att se kundernas behov och få kunden att känna att här har de en byrå 
som har resurserna för att hjälpa dem med deras önskemål och problem.    
 
5.4 KPMG 
 
Företagspresentation och rekryteringsprocessen 
 
KPMG har 1 500 anställda och 60 kontor runt om i Sverige. Globalt sett ingår företaget i 
KPMG International som består av 113 000 medarbetare i 148 länder42. Företaget har fem 
affärsområden: 
 

♦ Revision stora företag 
♦ Ägarleda – revision & rådgivning 
♦ Skatt 
♦ Financial Advisory Services 
♦ Risk Advisory Services43 

 
Vi intervjuade Anna Sundholm på KPMG:s kontor i Sundsvall, de är 35 anställda och på 
sundsvallskontoret jobbar de främst med revision och redovisning mot ägarleda företag, 
men även mot större bolag och koncerner. I Sundsvall är företaget uppdelat i två större 
och en mindre avdelning, de stora avdelningarna jobbar med redovisning (20 anställda) 
och revision (10 anställda). Den tredje avdelningen jobbar med kommunrevision, på den 
avdelningen har sundsvallskontoret fyra anställda44, två av dem har ett speciellt certifikat 
som krävs för att jobba med kommunrevision. 
 
I Sundsvall brukar de anställa ungefär två stycken varje år och de brukar nästan alltid 
vara nyutexaminerade. Nu på senare tid tycker de att tillgången på kompetent personal att 
anställa har sjunkit samtidigt som ansökningarna till de lediga tjänsterna har minskat. I 
Sundsvall har också antalet som utexaminerades med redovisningsinriktning minskat de 
senaste åren. När de ser ett behov av att rekrytera kollar de först vilka tillgängliga 
rekryteringskanaler de har. De tycker att bästa sättet att hitta bra medarbetare är genom 
personliga kontakter. Annars brukar de söka folk på olika Samdagar, på sin hemsida och 
när de söker riktigt offensivt brukar de annonsera i dagspressen. De grundkrav som 
KPMG ställer är att de sökande ska ha en ekonomexamen och poäng för att på sikt kunna 
bli kvalificerad revisor. De ser gärna att de sökande har lokal förankring, detta för att de 
vill behålla sin personal i ett antal år och de tror att de har större chanser till det om 
personen har en lokal förankring. När ansökningarna kommit in gör de ett urval och 
kallar några personer till intervju. På kontoret i Sundsvall spelar inte betygen alltför stor 
roll men något de diskuterar på intervjuerna är hur många omtentor personerna har haft.  
 
Anna säger: 
                                                 
42 http://www.kpmg.se/pages/100010.html 
43 ibid 
44 ibid 
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”Här arbetar vi mot deadlines och en tenta är ju också en deadline och det visar hur 
ambitiös en person är om man har klarat sina tentor i tid. Sen om det blev godkänt eller 
inte spelar mindre roll det kan bli bra medarbetare utav dem ändå, här gör vi inga 
mästerverk heller. Utan har man hoppat över den första tenta för att få ett VG på 
omtentan anser vi att det är lika lite värt som ett godkänt på första försöket.”  
 
En annan sak som de också tycker är viktigare än betygen är hur den sökande är som 
person och hur väl de tror personen kommer att passa in på deras kontor. Skillnaden 
mellan att ha läst tre eller fyra år tycker Anna är att om personen satt som mål att bli 
auktoriserad revisor (läst fyra år) har de högre ambitionsnivå och är mer målinriktad än 
de som bara läser tre år. Det är sådana egenskaper som de söker hos personal de ska 
anställa och de ser även en fördel med att anställa någon som studerat i fyra år nu när 
revisionsplikten kanske försvinner. Sen när de väl har bestämt sig för att anställa en 
person provanställs de först i sexmånader. Då blir de tilldelad en handledare som tar hand 
om dem och ser till att de utvecklas kunskapsmässigt samt att de trivs och kommer bra in 
i gruppen. Den handledaren följer med personen så länge som det behövs och det kan var 
allt från ett halvår upp till två år, allt beroende på hur mycket hjälp personen behöver. 
Personen kastas direkt in i jobbet och blir tilldelad ett revisionsuppdrag på ett litet ägarlett 
företag som de sedan får traggla sig igenom själv, men som handledaren sen går igenom. 
Då ser handledaren vad de kan och vad det är som de behöver jobba mer med och finns 
det lämpliga interna kurser får de gå dem (bokslutskurs och revisionskurser).      
 
De nya IAS/IFRS reglerna har inte lett till något ökat anställningsbehov och har inte 
påverkat kontoret i någon större utsträckning. Det är de kvalificerade revisorerna som har 
hand om de uppdrag som berör IAS/IFRS och de har fått nödvändig utbildning inom 
området.  
 
Universitetet - samarbete och tankar kring utbildningen 
 
De har inte något större samarbete med något universitet, men det som de har är med 
Mittuniversitet i Sundsvall. Där är de med i Sundekon, studentföreningen för ekonomer, 
och de brukar också vara med på Samdagar som anordnas utav universitetet. Ett mycket 
givande men också krävande samarbete som de har med universitetet är att de varje vår 
under två veckor tar emot två stycken praktikanter som läser det fjärde året. Då brukar de 
få testa på att jobba med både bokslut och revision, de får också följa med ut på uppdrag 
för att se hur det fungerar i verkligheten. De ser det som ett bra sett att testa på folk och 
kanske hitta någon som de skulle kunna anställa, samtidigt är våren deras mest intensiva 
tid och det tar tid från den ordinarie personalen att ta hand om praktikanterna.  
 
De tycker det är bra att utbildningen på universiteten är allmänna och ger studenten en 
bred kunskap inom det ekonomiska ämnesområdet. De kan uppleva att de som kommer 
direkt från universitetet har något bristande kunskap inom bokföring. När det kommer en 
ny till företaget utgår de från att de inte kan speciellt mycket och brukar börja om från 
noll, de anser att de nyanställda ofta har den teoretiska bakgrunden men att de saknar den 
praktiska erfarenhet som behövs. Detta ser de inte som något stort problem utan tycker 
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det är bra att studenterna har skaffat sig en bred utbildning som ger dem stora 
valmöjligheter ute på arbetsmarknaden. Det viktigaste som de tycker studenterna ska 
tänka på är att ta studierna på allvar och inse att det är för framtiden de pluggar och inte 
för stunden. 
 
5.5 Ann-Christin Häggqvist, Umeå Universitet 
 
Tillvägagångssätt vid utformning av kurser och program  
 
Ann-Christin är lärare vid Umeå universitet och föreläser inom redovisning, hon är även 
ansvarig i lärarlaget för kurserna på A, B och C-nivå. Där är hennes uppgift att se till att 
kursplaner blir gjord och hon ska även vara en mentor för de doktorander som sedan ska 
bli lärare inom redovisning.  
 
Det är de lärarna som håller i undervisningen inom redovisning och finansiering som 
ingår i lärarlaget, det är de som är experterna på ämnesområdet och är de som bestämmer 
innehållet i kurserna. När de bestämmer innehållet måste de ta hänsyn till att det inte 
finns något krav på förkunskap för att läsa till civilekonom, de studerande behöver inte ha 
läst nå företagsekonomi över huvud tagit när de börjar läsa på universitetet. Därför börjar 
de från början med vad de kallar grundläggande bokföring, här tycker de att det är svårt 
att bestämma hur långt kurserna ska sträcka sig och hur mycket de ska ta med i kurserna. 
För förutom det lärarlag som Ann-Christin ingår i är det ytligare tre lärarlag som också 
ska få in sina kurser i civilekonomutbildningen och det finns bara 20 veckor per termin 
som de ska samsas om. 
 
De gör med jämna mellanrum översyn över kurserna och dess innehåll, de har på senare 
år gjort förändringar av kursinnehållet och vilka kurser som ska läsas på de olika 
nivåerna. De stora förändringarna kan innefatta och påverka hela Handelshögskolan och 
då har de inte lika stora möjligheter att påverka utfallet som när de själva ska lägga om 
innehållet i de kurser som lärarlaget styr över. Ett exempel på hur de gör sina interna 
övervägande är att de har utöka koncernavsnittet på A-nivån för att få till en bra övergång 
till kursen på B-nivå och det PM som studenterna ska skriva där. Även de nya IAS/IFRS 
reglerna har lett till ändrade kurser främst på C-nivå, för att få till ett bra 
undervisningsmaterial har de på universitetet tagit fram en ny kursbok för den kursen.   
 
Ann-Christin tror inte att det skulle fungera att göra en utbildning som enbart utbildade 
revisorer, hon tror att det skulle bli allt för få sökande. Sen tycker hon att en revisor 
behöver ha en bred utbildning för att få en förståelse för hur saker och ting fungerar i 
företagen. De har nytta av att kunna redovisning även om de sitter som personalchef, 
marknadsföringschef eller om de sitter i någon ledningsgrupp, för de kommer i kontakt 
med redovisningsrapporterna och då är det viktigt att kunna tolka dem. I utbildningen 
måste de också rätta sig efter de lagstadgade kunskapskrav som vissa yrkeskategorier 
kräver, en yrkesgrupp som har sådana krav är revisorerna. Där är kraven att utbildningen 
ska innefatta en stor del av det ekonomiska området.  
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Något som hon poängterar är att de som tar examen inte är en färdig revisor och att 
utbildningen måste fortsättas ute på företagen, men det är inte heller så att de på 
universitetet är helt förstenade utan de följer med i det som sker ute bland företag och i 
samhället. Sen att bokföra debet och kredit kan studenten lära sig rätt lätt igen eftersom 
de redan läst det en gång, men förmågan att arbeta självständigheten och få det här 
problematiserandet, analyserandet och strukturerandet av ett problem anser hon är viktiga 
kunskapen som lärs ut på universitet. För sen när studenten kommer ut och jobbar som 
revisor ska de faktiskt kunna tolka lagtext och kunna fatt olika besluten och se 
sambanden. 
 
Något som Ann-Christin tycker vore perfekt att få in i utbildningen är praktik, men hon 
ser ett problem i att de tar in över 100 stycken studenter till civilekonomprogrammet 
varje år och hon tror det skulle bli väldigt svårt att hitta praktik platser till alla. Hon ser 
dock en möjlighet att införa praktik under utbildningens fjärde år då de som söker till 
utbildningen med redovisningsinriktning bara är ca 30-35 stycken. Hon anser att 
studenterna inte ser det praktiska i kurserna utan hon tror att de har lättare att se att de är 
teoretiska fast de egentligen är rätt praktiska, helst redovisningskursen på A-nivån anser 
hon är praktisk. Anledningen till detta kan vara att de inte ser fakturan i sin fysiska form 
utan bara som vanliga siffror i kursboken. 
 
Samarbete med revisionsbyråer  
 
Något direkt samarbete med revisionsbyråerna när de utformar kurserna finns inte, men 
för några år sedan presenterade de upplägget för Öhrlings innan de fick sponsorpengar av 
dem. Då var det en högt uppsatt inom Öhrlings i Stockholm som kom upp till 
universitetet och som de visade hur upplägget på A-nivå såg ut. Idag stödjer Öhrlings 
universitet ännu mer genom att finansiera en professur hos dem, det har lett till att de är 
lite mer delaktiga i revisionskurserna. Ett annat samarbete är med Ernst & Young, de ska 
till hösten komma till universitetet och göra ett case med revisionsstudenterna. De har 
idag ett större samarbete med flera revisionsbyråer än de någonsin har haft, men de är 
bara i början av det idag och Ann-Christin är inte främmande för att de i framtiden kan 
komma vara med och diskutera kursinnehåll också. För tillfället är revisionsbyråerna 
väldigt intresserade att dela med sig av sin kunskap till universitetet och det i form av 
t.ex. gästföreläsningar. En av anledningarna till detta intresse tror Ann-Christin kan vara 
att det är en brist på personal att anställa för revisionsbyråerna och då är det viktigt att de 
skaffar sig bra relationer och försöka locka till sig nya studenter i ett tidigt stadium.      
 
5.6 Stefan Sundgren, Umeå universitet 
 
Stefan Sundgren är gäst professor på universitetet sedan ett och ett halvt år tillbaka, han 
ansvarar för magisterprogrammen både inom redovisning och revision. Han ansvarar 
tillsammans med Ann-Christin för lärarlaget inom de båda ämnena, de är ungefär 17 
stycken lärare som ingår i lärarlaget.  
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Hur arbetet går till när kurser och program utformas förklarar Stefan på följande sätt: 
”Kanske det bästa exemplet när det gäller ett helt program var då vi började planera att 
dela upp finansiering och redovisning på det fjärde året till två separata program. Vi 
hade för det första lärarlagsmöten där vi diskuterade grundidén med det hela och kom då 
fram till att det kan var bra att dela upp de i två olika program. Dels för att få lite mindre 
grupper och dels för att ha bättre möjligheter till specialisering. Sen började vi fundera 
på hur vi tyckte att innehållet och strukturen osv. kunna se ut på de här programmen. 
Därefter presenterades uppläggen för de andra lärarlagen för att koordineras ihop det 
med de andra programmen, då blev det en del förändringar från hur det var tänkt från 
början och hur det kommer att se ut nu till hösten när kurserna drar igång. Med nya 
kurser fungerar det på samma sätt som på hela handelshögskolan, det fattas ett beslut om 
att en ny kurs ska planeras och då är det någon som blir tilldelad ansvaret för 
framtagandet av kursen. Då blir de tilldelade utvecklingstimmar för att kunna genomföra 
framtagandet av kursen. Därefter diskuteras kursplanen igenom vid ett lärarlagsmöte 
innan den blir godkänd.” 
 
Stefan tycker att de för tillfället ligger i fas med innehållet i kurserna och att ge 
studenterna den utbildning som företagen förväntar sig att studenterna ska ha. 
Uppdelningen av redovisning och finansieringen till två separata program ger dem också 
utrymme för att gå än djupare in i ämnena och få utbildningen mer specialiserad. Han ser 
dock ett litet problem i att det inte går att rikta in sig allt för mycket mot små bolag då 
revisionen för dem är väldigt specifik just för Sverige. Tanken är att kurserna på 
magister- och masterutbildningarna ska vara tillgängliga även för de utbytesstudenter 
som kommer till universitetet, konsekvensen utav det blir att kurserna kommer bli mer 
internationella och då passar det bra att läsa t.ex. IAS/IFRS.    
 
Inom EU drivs ett projekt (Bologna) vars syfte är att bilda ett enhetligt system som gör att 
universiteten i de olika medlemsländerna använder samma betygssystem och att det ska 
bli enklare att samverka inom unionen. I och med Bologna projektet införs en 
masterutbildning som blir två- årig och som läses efter att ekonomexamen är tagen. Det 
första året på masterutbildningen blir samma som för de som läser på 
magisterprogrammet, det andra året kommer de att läsa något biämne men det blir inte 
direkt någon fördjupning inom redovisning. Det har inom handelshögskolan fattats ett 
beslut om att det ska införas praktik på D-nivån, det är något som Stefan välkomnar och 
tycker är en väldigt bra sak att införa i utbildningen.  
 
Att ha en specifik utbildning med inriktning enbart mot redovisning tycker Stefan inte är 
någon bra ide utan han tycker att det är en bra mix som det är just nu. Studenterna 
behöver lära sig annat än bara redovisning också och när de lägger om kurserna till höst 
kommer det att finnas mer utrymme för specialisering. För även om de skulle lära ut 
precis allt inom redovisning anser han att chansen att studenten sen ska stöta på det i 
praktiken blir allt för liten. Har de istället kunskapen om själva grundstrukturen om vad 
som finns i t.ex. IFRS går det sedan någorlunda snabbt för dem att lösa de problem som 
de kan tänkas stöta på.   
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Samarbete med revisionsbyråer  
 
För några år sedan gav Öhrlings Handelshögskolan en donation och i samband med det 
har de upprättat en referensgrupp som har ca två möten per termin. Där diskuteras hur 
kurserna och utbildningen ser ut idag och vad som skulle behövas ändras på för att få en 
bättre utbildning i framtiden. Att samarbeta med universitetet är något som Stefan 
upplever att revisionsbyråer verkar vara väldigt intresserade utav, de har även diskuterat 
med andra revisionsbyråer för att försökt få lite input om hur de tycker utbildningen ska 
se ut. Revisionsföretagen ställer också upp med gästföreläsare till olika kurser inom 
utbildningen och under året som varit har en person från ett revisionsföretag haft ansvaret 
för större delen utav undervisningen på en revisionskurs, det samarbetet kommer att 
fortsätta även till hösten. 
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6. Analys 
 
Vi kommer i detta kapitel att binda samman det materialet som framkom under 
intervjuerna med de teorier som vi har valt att använda oss utav. Själva analysen har 
samma upplägg som intervjukapitlet, detta för att ge analysen en bra struktur och göra 
den lättförstårlig.     
 
6.1 Deloitte (Stockholm) 
 
Företagets krav Rekryteringsprocessen 
 
För att söka jobb hos Deloitte krävs det att den sökande uppfyller de teoretiska grundkrav 
som finns för att vara behörig att jobba som revisor dvs. ha de 120 högskolepoäng som 
revisionsnämnde föreskriver. Efter att den sökande har den rätta utbildningen, som är ett 
krav, lägger de tyngdpunkten på personernas personlighet. De söker personer med stort 
engagemang och som är innovativa, de finner dessa egenskaper som extra viktiga just på 
grund av att de är i en väldigt expansiv fas av företaget. Det är inte betygen i sig som är 
avgörande för om de väljer att ta in en person till intervju för har en sökande sämre 
genomsnittsbetyg men istället väger upp det med att ha engagera sig mycket i 
föreningssammanhang vid sidan av studierna kan den personen vara lika intressant för en 
intervju som en student med toppbetyg. Helheten i personen är det som bedöms när 
rekryteringen av ny personal sätter igång.  
 
Deloitte har två rekryteringstillfällen per år då det går att söka tjänster på företaget. 
Nuförtiden sker alltid ansökan via Internet på Deloittes hemsida där de sökande skickar 
sitt CV, personliga brev och betygskopior från universitetet samt gymnasiet. Efter att de 
sökandes handlingar har gåtts igenom kallar de in några stycken till företaget för intervju. 
Där är det HR avdelningens uppgift är att utvärdera de sökande för att hitta den som 
passar bäst in på Deloitte. Deloittes tillvägagångs sätt och de kunskaper som de söker 
efter när de gör sin rekrytering stämmer bra in på Boyatzis modell och dess tre faktorer 
för att skapa ett effektivt arbete på företaget. Det påpekas dock att hos en nyanställd som 
kommer direkt från högskolan är inte effektiviteten speciellt hög, men det är företaget 
medveten om har introduktionsprogram och internutbildningar för att snabbt öka 
effektiviteten.  
 
När personen väl är anställd genomgår de ett tre dagars introduktionsprogram, under 
denna tid förmedlas information om vilken företagskultur som finns och vad Deloitte står 
för. Efter detta inleds internutbildningen där de använder sig utav företagets egen 
kompetens för att utbilda de nya i organisationen. 
 
Som urvalsstrategi använder Deloitte sig av en blandning av placeringsstrategi och en 
regelrätt urvalsstrategi, det är många sökande och många som anställs varje år. Fast det är 
många tjänster som ska tillsättas kan inte Deloitte frånse sina grundkrav som de har på de 
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personer som ska nyanställas, därutav den regelrätta strategin där de mest kompetenta ska 
anställas. 
 
Förväntningsgapet  
 
Det första gapet kan vi inte påstå vara avsevärt eftersom Deloitte är medveten om att de 
som är nyutexaminerad student saknar den praktiska kunskapen som företaget skulle 
önska att de besatt. De rekryteringsansvariga hos företaget har bra koll på vad studenten 
besitter för kunskaper när det tar examen. Deloitte anställer årligen ca 200 personer, det 
är en stor mängd vilket också ger erfarenhet om hur företaget ska slussa in de nyanställda 
för att det gynna företaget och den nyanställde. Företaget vill komma närmare 
studenterna i universiteten för att få möjlighet till att kanske har föreläsningar i 
lektionssalarna och på så sätt visa hur arbetet fungerar ute på företagen. Det andra gapet 
stämmer in till viss del, då Deloitte är medveten om vilka åtgärder som skulle gynna det 
kunskapsmässiga hos studenten och förbereda denne på ett bättre sätt än idag.  
 
Några specifika krav har inte företaget på universiteten, dock har de önskemål om vad 
som bör ingå i utbildningen. Och eftersom Deloitte har egna utbildningar för sina 
anställda skulle inte det innebära någon belastning för dem, snarare tvärtom att det skulle 
gynna företaget om de fick komma ut till universiteten och ha föreläsningar ur deras egen 
utbildning. Det tredje gapet förkastas då det inte finns några enskilda krav från Deloitte. 
 
De teoretiska kunskaperna uppfylls genom Umeå universitets utbildningar innehåller de 
krav som finns i kravspecifikationerna från Deloitte, detta tack vare högskolelagen, 
revisionslagen och det samarbete som finns mellan Deloitte och Umeå universitet. Det 
fjärde gapet, där universitetet inte ger studenten de teoretiska kunskaperna för att bli 
anställd kan förkastas. 
 
Sammanfattningsvis anser vi inte att det finns något förväntningsgap i dess rätta 
bemärkelse, dock finns det saker som går att ändra på för att minska ”gapet” mellan den 
kunskap som de nyutexaminerade studenterna har och det som revisionsföretag önskar att 
de ska ha.  
 
6.2 Ernst & Young (Örnsköldsvik) 
 
Företagets krav och Rekryteringsprocessen 
 
 
Ernst & Young har olika krav på dem som ska anställas beroende på vilken tjänst det är 
som ska tillsättas. Är företaget ute efter att ”ta fram” en auktoriserad revisor är kravet på 
den sökanden att denne ska ha läst 160 akademiska poäng, dvs. fyra år, söker de en annan 
tjänst är det andra krav som gäller. Men oberoende av vilken tjänst den söker är kravet att 
de minst ska ha 120 akademiska poäng (en kandidatexamen) och uppfylla de teoretiska 
krav som revisionslagen ställer för att kunna bli godkänd revisor. Det är Ernst & Youngs 
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tro på att de godkända revisorerna i framtiden kommer att försvinna som gör att de har 
som krav att de sökande ska kunna bli auktoriserade revisorer. 
 
I Ernst & Youngs rekryteringsprocess lägger de en stor vikt vid betygen när de gör den 
första gallringen för vilka som ska kallas till intervju. På själva intervjuerna byter de 
fokus och tittar mer på personens personlighet och hur de tror personen kan tänkas 
fungera ihop med resten av gruppen.   
 
De krav som arbetet ute på revisionsbyråerna ställer på den nyanställde stämmer inte helt 
överens med vad denne har för kunskaper, de har praktiska brister. Eftersom 
revisionsarbete är ett lärlingsyrke får de större delen av sin kompetensen under de år som 
de jobbar ute på företaget och inte under sin tid på universitetet. Som nyanställd har 
personen ingen erfarenhet men efter som byrån har vetskap om detta anpassar de 
uppgifterna till de nyanställda, det stämmer bra överens med det Boyatzis modell 
föreskriver. 
 
I företagets rekryteringsprocess krävs det att den sökande av en tjänst är motiverad och 
intresserad av revision eftersom det är en lång utbildningstid, det tar ca 3-5 år innan den 
anställde kan jobba helt självständigt. Denna faktor stämmer överens med Boyatzis om 
vad som gör att en anställd person ska kunna utföra ett effektivt arbete. 
 
Det första som händer när en person anställs hos Ernst & Young är att en presentation av 
företaget genomförs för att introducera personen i vad företaget står för och hur företaget 
ska representeras gentemot kunder, vad det finns för policy och andra sedvänjor som 
förekommer. Detta är viktiga komponenter som den nyanställde ska kunna anpassas till 
för att han/hon ska kunna trivas på företaget. Denna faktor stämmer också överens med 
Boyatzis modell, där han menar att det även är viktigt att personen passar in hos 
företaget.  
 
Den urvalsstrategi som företaget använder sig av bedömer vi som Individualiserad 
urvalsstrategi eftersom Ernst & Young skulle vilja anställa ett antal personer, men de 
personer som söker uppfyller inte kraven för att bli auktoriserad revisor. Alltså det är ett 
mindre antal tjänster som ska tillsättas och det är få sökande, att det är få sökande beror 
på att det är en kvalificerad tjänst som kräver vissa grundkrav.  
 
Förväntningsgapet 
 
Ernst & Young tycker att de som kommer direkt från universitetet har bristande kunskap 
inom flera områden men framförallt inom hur det praktiska arbetet ska utföras. Vi har 
valt att inte tolka detta som ett rent förväntningsgap eftersom de också är väl medvetna 
om att studenterna har dessa brister.  
 
Eftersom Ernst & Young har erfarenhet och vet om att de studenter som kommer från 
universitet inte har den kunskap som företaget egentligen skulle önska borde de försöka 
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få universitetet att ändra sin utbildning. Men när det inte har gjort några påtryckningar på 
universitetet anser vi inte heller att det andra gapet existerar. 
 
De tycker att studenterna som kommer från universitetet saknar den praktiska 
erfarenheten som behövs för att jobba som revisor och tycker att det skulle var bra om det 
kunna läggas till i utbildningen. De har dock inget lagt fram det som ett krav eller en 
önskan till universitetet att de ska införa det och därför finns det inte något tredje 
förväntningsgap. 
 
Det finns klara kravspecifikationer för vad som krävs för att söka jobba med revision. 
Den teoretiska grunden avklaras under studietiden, men sen får studenterna inte den 
praktiska erfarenhet som krävs för att kunna bli godkänd revisor under sin 
utbildningsperiod. Men eftersom lagen säger att den praktiska erfarenheten måste 
tillförskaffas vid praktik ute på en byrå och med en godkänd eller auktoriserad revisor 
som handledar ligger inte det inom ramen för universitetets utbildning och även det fjärde 
gapet förkastas. 
 
Sammanfattningen av detta är att det finns saker som går att förbättra, t.ex. 
kommunikationen mellan företag och universitet för att öka förståelsen mellan dessa. 
Men att det skulle finnas ett förväntningsgap är dock svårt att påstå då Ernst & Young är 
väl medveten om vilken kunskap som studenterna besitter men sen väljer att inte göra 
något åt det. 
 
6.3 Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
 
Företagets krav 
 
Något som är viktigt för Öhrlings är att den som söker en tjänst hos dem har genomgått 
den teoretiska utbildning som krävs enligt revisionslagen för att vara behörig att kunna 
bli godkändrevisor. De kräver alltså att den sökande har 120 akademiska poäng inom de 
ämnen som revisorsnämnden föreskriver, men om den sökande inte har klarat alla 
kurserna är inte det något som spelar en avgörande roll. Trots att deras grundkrav är på 
120 poäng har det väldigt sällan några sökande som har läst mindre än de 160 poäng som 
är det teoretiska kravet för att sedan kunna bli auktoriserad revisor. De ser det som 
väldigt positivt att de sökande har läst 160 poäng för de är då kvalificerade att kunna bli 
auktoriserad revisor och den titeln anser de väger tyngre ute på företagen än vad 
godkändrevisor gör. Öhrlings söker personer som förutom att de har den utbildning som 
lagen föreskriver även har de sociala egenskaper som de tror är viktiga för att personen 
ska passa in i företaget och ute hos deras kunder. En av de tre delarna i Richard E 
Boyatzis kompetensmodell är just individens kompetens. Modellen tar upp att det inte 
bara är personens yrkeskunskaper som är avgörande för att det ska bli ett fungerande och 
effektivt arbete, det är även personens alla övriga egenskaper så som motivation, intresse, 
socialkompetens mm som är viktiga för hur arbetet ska fungera. Öhrlings sätt att arbeta 
med intervjuer när de ska rekrytera och att de försöker hitta de övriga egenskaperna, 
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förutom de yrkeskunskaper, som personen besitter och kan tillföra företaget stämmer väl 
överrens med Richard E Boyatzis modell. De övriga två komponenterna i modellen 
arbetets krav och den organisatoriska miljön handlar bägge om de krav som ställs från 
företaget på de anställda. Enligt modellen ska det finnas samstämdhet mellan kraven från 
företaget och den anställdes kompetens och förväntningar. Öhrlings tilldelar de som 
nyanställs en personlig handledare vars uppgift är att hjälpa personen att komma in i 
företaget och att ganska omgående börja jobba med riktiga uppgifter. De har också 
internutbildningar som ska se till att de anställda klarar av både själva jobbet och sen 
också provet för att bli godkändrevisor. Sättet att arbeta med handledare och 
internutbildningar bidrar till att öka den samstämdhet som modellen föreskriver.       
 
Enligt modellen för urvalsstrategier vid rekrytering har Öhrlings förutsättningar ändrats 
de senaste åren, från att ha haft många kompetenta sökande till färre sökande med lägre 
kompetensnivå till den sökta tjänsten. Den urvalsstrategi företaget använder sig av 
bedömer vi som individualiserad när det är få sökande och få platser.  
 
Förväntningsgapet 
 
För att se hur väl Umeå universitet ger studenterna som går där den utbildning och 
kunskap som sedan revisionsbyråerna förväntar sig att de ska ha när de har tagit sin 
examen har vi använt Zeithamls förväntansgapsmodell. Det första gapet handlar om 
universitetets förväntningar på den kunskap studenterna ska ha förvärvat efter sin 
utbildning och de förväntningar revisionsbyråerna har på studenternas kunskap. Där finns 
det ett gap mellan vad studenterna har för kunskap och vad Öhrlings önskar att de ska 
kunna, det handlar i första hand om att studenterna saknar praktik och verklighets 
förankring i sina studier. För övrigt tycker de att studenterna har tillräckligt goda 
kunskaper rent teoretiskt. Det andra gapet handlar om att revisionsbyråerna är medvetna 
om detta gap och vilka åtgärder som skulle kunna förhindra att detta gap uppstår men sen 
inte har kunskap eller möjlighet att åtgärda det. Här finns det ett stort gap mellan 
Öhrlings kontor i Umeå och universitetet men förklaringen ligger i att de anser att det 
ligger på en högre nivå inom Öhrlings att sköta diskussionen med universitetet om t.ex. 
praktik och kursutbud. Öhrlings sponsrar universitetet och det förs diskussioner mellan 
ledningarna om hur utbildningen ska utformas, det har hittills mest handlat om den 
teoretiska utbildningen och har inte lett till att någon praktik har införts. Det tredje gapet 
handlar om att revisionsbyråerna har specifika krav på vad som ska ingå i utbildningen 
men att sedan inte universitetet inte har möjlighet genomföra dessa krav. Här finns det 
inte ett gap att prata om eftersom revisionsbyrån inte har ställt några specifika krav utan 
mer pratar om önskemål som de har på utbildningen. Inte heller det fjärde gapet existerar, 
att studenterna inte uppfyller minimikraven för att anställas, för de studenter som 
examineras från universitetet uppfyller de krav som Öhrlings har när de ska rekrytera. 
Det femte gapet som är en sammanställning av de övriga fyra pekar på att det finns ett 
litet gap men att det mer handlar om revisionsbolaget önskningar än om ett rent 
förväntningsgap.   
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6.4 KPMG (Sundsvall) 
 
Företagets krav Rekryteringsprocessen 
 
Grundkraven är som hos de andra företagen vi har undersökt i vår studie, 120 akademiska 
poäng för att kunna bli godkänd revisor och 160 akademiska poäng för att kunna bli 
auktoriserad. Alltså KPMG vill att den som blir anställd ska ha inställningen att i 
slutänden bli auktoriserad revisor. Men för att bli anställd hos KPMG måste personen 
uppfylla kraven som står i revisionslagen. I dagens läge sker det anställning av personer 
som läst till kandidatexamen, det är även det personliga som spelar en stor roll vid 
rekryteringen. Betygen är inte väldigt viktiga i sig, utan det mest viktiga är att personen 
har fått ett betyg och visat att denne har jobbat ambitiöst mot en deadline eftersom 
deadlines även förekommer när man jobbar inom revision. Om regeringens förslag om 
slopad revisionsplikt för mindre företag går igenom kommer företaget se över vad det är 
för personal företaget verkligen behöver, det är svårt att säga idag hur det kommer att bli 
då ingen vet vad regeringen menar med ”mindre företag”. 
 
När KPMG rekryterar ser företaget gärna att de som ska anställas har en lokal 
anknytning, det har visat sig att de är de personer som stannar en längre tid inom 
företaget. KPMG föredrar att använda sig av sina egna personliga kontakter när de ska 
rekrytera ny personal, en annan kanal som företaget använder sig av är att visa sig på 
universiteten och försöka undersöka vilka som är intresserade. Vanligtvis finns 
information på deras hemsida när de söker personal och är företaget inne i en bra period 
där fler måste anställas brukar de annonserar. Efter första urvalet kallas en del till intervju 
där de oftast brukar vara två stycken som sköter intervjun, ofta deltar en från 
personalavdelningen i Stockholm vid intervjun. Tillgången för tillfället verkar vara 
begränsad då endast 14 personer vid Mitt universitetet tog civilekonomexamen med 
redovisning som inriktning förra året, det syns också på att kvalitén har minska på de 
sökande. 
 
Förväntningarna på den nyanställde inom företaget är att denne inte är färdigutbildad för 
att jobba självständigt. Dock har de förväntningar att personen ska vara ambitiös och 
motiverad för slutligen kunna jobba självständigt och effektivt. KPMG anser att 
personalen som anställs är ambitiös och motiverade för att utveckla sig själva. Företagets 
förväntningar uppfylls gentemot vad studenten förväntas klara av, men kompetensen och 
erfarenheten räcker inte för att klara arbetsuppgifterna själv, därför kan vi förkasta den 
Boyatzis första faktor. 
 
Det företaget ser hos en nyutexaminerad student är att denne har en teoretisk bakgrund 
men saknar det praktiska erfarenheten. KPMG anser också att studenterna får för lite 
bokföringsträning, en nyutexaminerad students kompetens nås inte praktiskt sett. Då den 
nya personen kommer in på företaget börjar utbildningen om från noll. Den andra faktorn 
kan bekräftas då de som anställs ofta gör ett gott intryck som bevis på deras goda 
ambitioner.  
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Under den första tiden, vanligtvis de första sex månaderna upp till två år får den 
nyanställde en handledare som visar hur allt går till och fungerar på företaget, vad KPMG 
har för värderingar och andra viktiga saker som är ett måste att veta när personen ska 
företräda företaget ute på marknaden. Under den här perioden utvärderas det om företaget 
vill ha kvar personen på företaget eller om han/hon inte passar in, eller kanske inte 
uppfyller den kompetens som företaget skulle vilja att denne hade skaffat sig under tiden 
på KPMG.  
 
Samma urvalsmetod används av KPMG som Öhrlings då de två företagen lokalt sett inte 
har samma urval som de större städerna i Sverige. En individualiserad metod blir det 
automatiskt då antalet sökande inte är fler än 10 personer, det leder till att kraven måste 
sänkas, dock inte under det krav som finns för att kunna bli godkänd revisor.  
 
Förväntningsgapet 
 
På kontoret i Sundsvall tycker de att universitetsutbildningen är bra utformad, de tycker 
att de som kommer till dem har goda teoretiska kunskaper men saknar mycket av det 
praktiska. Det finns inget förväntningsgap mellan KPMG i Sundsvall och 
Mittuniversitetet, för de på KPMG är medveten om studenternas bristande praktiska 
erfarenhet inom området. Sen tycker de inte att det är något större problem utan tycker 
bara att det är bra att studenten får en bred utbildning med många valmöjligheter ute på 
arbetsmarknaden. 
 
6.5 Umeå universitetet 
 
Ett stort problem som de utbildningsansvariga på universitetet står inför när de ska 
bestämma vilka kurser som ska ingå i civilekonomprogrammet är att ämnet ekonomi är 
ett oerhört brett ämnesområde. De har också krav på sig att uppfylla de specifika 
kunskapskrav som vissa yrkesområden kräver, där ibland revisorsnämndens krav för att 
kunna bli godkänd eller auktoriserad revisor. Hur själva processen att ta fram en kurs och 
vilket innehåll kursen ska ha är det sedan upp till skolan att bestämma, det är även 
skolans uppgift att säkerställa kvalité på kurserna som de ger. För att säkerställa kvalitén 
och att kurserna på handelshögskolan är relevanta arbetar de i lärarlag där de ansvariga 
lärarna inom varje område jobbar tillsammans för att bestämmer kursinnehållet. 
Lärarlaget gör med jämna mellanrum översyn över kurserna för att säkerställa att 
kurserna är relevanta och att innehållet ligger i fas med vad företagen förväntar sig att 
studenten ska kunna efter avslutad utbildning. Det har gjorts en del förändringar de 
senaste åren för att höja kvalitén på utbildningen och bättre matcha studenternas kunskap 
med vad företagen ute på arbetsmarknaden söker. Det tillkommer också nya regler och ny 
forskning inom de olika områdena som det är viktigt att lärarna tar hänsyn till när de gör 
sina kurser. Något av det största som hänt de senaste åren är de nya IAS/IFRS reglerna 
som har tillkommit och det har lett till förändringar inom ekonomutbildningen som ges 
av universitetet, de har ändrat om i kurserna och även lagt till en kurs just för att kunna ge 
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studenterna den kunskap som behövs inom ämnet. För att säkerställa kvalitén på den nya 
kursen har de även varit tvungna att ta fram ny kurslitteratur som de använder under 
utbildningen.  
 
Det är många revisionsbyråer som tycker att universitetets utbildningar är väldigt 
allmänna och teoretiska och inte riktigt anpassade för deras verksamhet. På universitetet 
tror de inte att det skulle vara möjligt att införa en utbildning som enbart riktar in sig mot 
redovisningsyrket, dels för att de tror det skulle bli allt för få sökande men också för att 
de tycker det är viktigt att de studerande får en bredd utbildning och förståelse för hur 
ekonomin fungerar på företagen och i samhället. Sen är det faktiskt ett krav från 
revisorsnämnden att de som ska avlägga provet för att bli godkänd och auktoriserad 
revisor har ett genomgått en utbildning som behandlar också andra ämnen än bara 
revision, utbildningen vid Umeå universitet uppfyller kraven på de ämnen som ska läsas. 
På universitetet tycker de också att de lär ut mycket mer än bara ämnesspecifika 
kunskaper. Sådant som inte de rekryteringsansvariga kan se i betygen eller i vilka kurser 
som de läst, de ger studenterna förmågan att arbeta självständigt, problematisera, 
analysera och strukturera upp uppgifter och problem. Detta är egenskaper som 
revisionsbyråerna försöker hitta hos de sökande genom sina anställningsintervjuer och 
som de lägger stor vikt vid, det är också sådana egenskaper som enligt Richard E 
Boyatzis är viktiga att den nyanställde besitter för att ett effektivt arbeta ska kunna 
uppstå. Något som revisionsbyråerna önskar är att studenterna skulle få in mer praktik i 
sin utbildning och det är också något som de på universitetet tycker skulle vara bra att ha 
och som de har tagit beslut om att införa någon gång inom en snar framtid.  
 
Samarbetet med revisionsbyråerna och förväntningsgapet 
 
Umeå universitet har de senaste åren börjat samarbeta allt mer direkt med olika 
revisionsbyråer, det samarbetet kan se ut på många olika sätt. Öhrlings är det företag som 
de har det mest omfattande samarbetet med och de är också med och sponsrar en 
professur vid universitetet. I och med samarbetet med Öhrlings har också en 
referensgrupp bildats där de diskuterar utbildningen, där visar skolan upp hur 
utbildningen ser ut och hur den bedrivs och Öhrlings kan komma med synpunkter och 
idéer hur de tycker den borde se ut för att få en bättre kvalité och relevans på 
utbildningen. Men det är inte ett samarbete på den nivån att de är med och styr exakt hur 
kurserna utformas utan mer att de kommer med synpunkter och önskemål och sedan är 
det upp till lärarlaget att utforma kurserna. Detta samarbete är viktigt för att minska det 
förväntningsgap som finns mellan revisionsbyråerna och universitetet. För övrigt finns 
det inget förväntningsgap från universitetets sida gentemot revisionsbyråerna utan de 
försöker att ge en bred och allmän utbildning som ger studenten stora valmöjligheter efter 
examen, dock har de som mål att försöka få utbildningen så bra som bara går och att den 
studerande sedan ska vara attraktiv ute på arbetsmarknaden.      
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7. Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion och presentera de slutsatser vi dragit 
utifrån det empiriska material som vi samlat in och sedan kopplat samman med de teorier 
som vi använt oss utav. I slutet av kapitlet kommer vi även att presentera förslag till 
fortsatt forskning inom ämnesområdet.  
 
Något som vi har funnit gemensamt för de intervjuade företagen är att alla utgår från 
redovisningsnämndens teoretiska grund krav för att bli godkänd eller auktoriserad revisor 
när de ska göra nyrekryteringar. I och med regeringens förslag om slopad revisionsplikt 
för småföretag och den tro som revisionsbyråerna har på att godkända revisorer med 
tiden kommer att försvinna är det en klar fördel att ha läst fyra år och vara behörig att bli 
auktoriserad revisor jämfört med att bara ha läst tre år och bara kunna bli godkänd 
revisor. Det är mer behörigheten för studenten att kunna bli auktoriserad revisor som 
företagen vill åt än den extra kunskapen som studenten har skaffat sig under sitt fjärde år. 
Detta visar sig genom att oberoende på antalet lästa år får den nyanställde börja med att 
genomgå internutbildningar där de får lära sig allt från grunden igen.  
 
Även om företagen tyckte att de som är nyexaminerade har goda teoretiska baskunskaper 
ansåg de alla att de hade stora brister i hur det rent praktiskt fungerar ute på företagen. 
Praktik var också något som de intervjuade på universitetet tyckte skulle vara något 
väldigt bra att införa i utbildningen och de har även beslutat att införa det i framtiden för 
de studenter som läser ett fjärde år. Det kan vara på grund av svårigheten för universitetet 
att utforma kurserna, på framförallt A-B och C-nivå där det även läser många som inte 
ska bli revisorer, på ett sätt som efterliknar den metodik och arbetsgång som 
revisionsbyråerna använder sig utav som gör att efterfrågan på praktik i utbildningen är 
så stor som den är. Men det är inte heller en lätt uppgift för universitetet att ge en 
utbildning inom skolans väggar som ger den praktiska erfarenheten som företagen vill ha 
eftersom att alla företag har sin egen metodik och sitt eget arbetssätt. En del av byråerna 
tyckte att utbildningen var för allmän och ej inriktade mot deras verksamhet, något som 
de då glömmer är att det faktiskt är ett krav från revisorsnämnden att den som ska 
avlägga provet för godkänd eller auktoriserad revisor måste ha läst vissa föreskrivna 
ämnen. Resonemanget från revisionsbyråernas sida att det är universiteten som ger en allt 
för bred utbildning håller inte när det är ett krav att de som ska jobba på byråerna och bli 
revisor måste ha den utbildning som de får. De riktar sin kritik åt fel håll och skulle 
istället försöka att få till en ändring i lagstiftningen om de inte är nöjda med den bred som 
ges i universitetets utbildning.  
 
Själva rekryteringsprocessen är väldigt inriktad på den sökandes personlighet och vilka 
sociala kompetenser som personen besitter, företagen är mindre inriktade på vilka betyg 
den sökande har. Detta stämmer väl överens med vad teorierna inom området föreskriver 
för att det på arbetsplatsen ska uppstå ett effektivt arbete, det stämmer också överens med 
de ”dolda” egenskaper universitetet anser att de utbildar studenterna med.     
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När det gäller förväntningsgapet mellan revisionsbyråerna och universitetet kom vi fram 
till att det finns en liten form av förväntningsgap men att det inte existerar i någon större 
utsträckning. Grunden till gapet är att de studerande saknar praktisk erfarenhet och att 
varje byrå arbetar på sitt egna sätt. De större byråerna ser det inte som något större 
problem då de har bra internutbildningar och bra möjligheter att ge de nyanställda tid till 
att sätta sig in i arbetet. Det kan dock vara ett större problem för de mindre byråerna som 
inte har samma möjlighet till internutbildningar och att avsätta övrig personals tid till att 
handleda på samma sätt som de större byråerna.    
 
De senaste åren har samarbetet mellan universitetet och revisionsbyråerna vuxit, men 
samarbetet handlar inte i någon större utsträckning om kursinnehållet och hur 
utbildningen ska utformas. Samarbetet är ännu bara i startgroparna och det troliga är att 
revisionsbyråerna kommer att få allt mer inflytande över utbildningen. 
 
När vi gjorde intervjuerna framkom det att det inte är på lokal nivå som det övergripande 
samarbetet äger rum utan det är mellan ledningen högre upp i revisionsbyråerna och 
universitetet. För att få en bättre bild av hur revisionsbyråerna ser på samarbetet med 
universitetet och hur mycket de vill vara delaktiga i att utforma kurserna och 
programmen borde vi ha valt att intervjua personer högre upp i byråernas hierarki.  
 
Även om universitetet har väldigt fria händer enligt lagen när de ska utforma 
kursprogrammen är de fortfarande bundna av olika lagstadgade krav som finns på de 
yrken som de riktar sin utbildning mot. Det leder till att de inte kan ändra om sitt 
kursutbud hur som helst, de har däremot ett ansvar och möjligheten att se till att de kurser 
som ingår i programmen håller en hög kvalité. Här ser vi det ökade samarbetet med 
revisionsbyråerna som ett steg i rätt riktning för att få till en relevant utbildning som 
verkligen ger studenterna en bra spångbräda för att sedan kunna klar sig ute på företagen. 
 
Som svar på frågan om de som läser till civilekonom vid Umeå universitet och har 
redovisning som inriktning är redo för att jobba inom revisionsbranschen svarar vi att de 
är de i allra högsta grad. Visst saknar de den praktiska erfarenheten men det är alla byråer 
medvetna om och ser det inte som ett större problem, de har dock som önskemål att 
studenterna ska ha mer praktiska utbildningar för att snabbare kunna bli produktiva ute på 
företagen. Studenterna uppfyller alla de teoretiska kraven som finns på dem för att bli 
revisor, sen är det en fördel att ha läst fyra år men det är inte ett krav från alla 
revisionsbyråerna. 
 
Förslag på framtida forskning 
 
Vi har genomfört vår undersökning med en tidsbegränsning, vilket gjort att vi inte kunnat 
göra studien i den omfattning som kanske skulle spegla verkligheten på bästa sätt. Vid 
framtida forskning kan det vara intressant att låta studenterna medverka i studien och få 
ett bredare perspektiv på vad det finns för förväntningar på dem. Sedan vore en intressant 
del i forskningen att intervjua anställda ute på revisionsföretagen för att ta reda på hur bra 
deras utbildning stämmer överens med vad de senare har sysslat med ute på företagen. 
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Vidare borde högre uppsatta personer inom revisionsbyråerna intervjuas för att få en bild 
av dem hur ser på universitetsutbildningarna och hur företagen vill få ett bättre samarbete 
med universiteten samt en bättre kontakt med studenterna. 
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Bilagor 
 
Intervjumall revisionsbyråerna 
 
Kan du berätta lite allmänt om revisionsbyrån och vilken verksamhet som de bedriver? 
 
Hur många nyanställs varje år? 
 
Hur många av dem är nyutexaminerade? 
 
Hur ser framtida anställnings behov ut? 
 
Hur går rekryteringsprocessen till vid nyanställningar? 
 
Hur ser första tiden ut efter att man fått anställning? 
 
Vilka grundkrav har ni på personer som ni nyanställer t.ex. utbildning, betyg, erfarenhet och 
social kompetens? 
 
De som anställs uppfyller de era krav och önskemål eller händer det att ni måste anställa folk 
som saknar den eftersökta kompetensen? 
 
Finns det tillräckligt med kompetent personal att tillgå eller ser ni att det finns brist på ny 
personal? 
 
Sedan 2005 har EU infört nya och mer komplexa redovisnings regler (IAS/IFRS) påverkas er 
verksamhet av detta och i sådana fall hur? 
 
Har ni någon form av samarbete med något universitet? 
 
Är det något som ni anser borde läggas till i dagens utbildning? 
 
För att bli godkänd revisor räcker det med tre års universitetsutbildning medan för att bli 
auktoriserad revisor krävs att man läst fyra år. Har man någon fördel av att ha läst fyra år när 
man söker arbete här eller gör det ingen skillnad?  
 
Är det något som vi glömt som du tycker att vi borde ta med?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frågor till Umeå universitet 
 
Vilken är din roll här på universitetet förutom att du är lärare? 
 
Hur arbetar ni när ni bestämmer kursinnehåll och utformar programmen? 
 
Vad är avgörande när ni bestämmer kursinnehåll? 
 
Vem är ansvarig för innehållet i momenten?     
 
Varför finns det ingen praktik i utbildningen? 
 
Har ni något samarbete med något företag när ni utformar kurserna?   
 
Hur ser revisionsbyråernas intresse ut att dela med sig av sina kunskaper, i form av t ex 
gästföreläsningar? 
 
Borde det inte finnas en utbildning som bara riktar sig mot dem som vill bli revisorer? 
 
Revisionsbyråerna har mycket internutbildningar, vet du hur de skiljer sig från utbildningen 
på universitetet? 
 
Är det något mer ni skulle vilja ha in i utbildningen? 
 
Har de nya IAS/IFRS reglerna påverkat utbildningen? 
 
Är dagens utbildning anpassad för att man ska kunna bli revisor?  
 
Rent kunskapsmässigt vad är skillnaden om man har läst tre jämfört med fyra år om man ska 
bli revisor?   
 
Skillnaden mellan godkända och auktoriserade revisorer är ju bortagen men har detta lett till 
att ni har ändrat något i undervisningen?      
 
Vad är meningen med det två åriga magisterprogrammet och vad läser man det andra året? 
 
Är det något som vi glömt som du tycker vi ska veta? 




