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Revisorsyrket är ett yrke som tidigare haft en tråkighetsstämpel på sig, ett yrke där man 
behövde vara en så kallad ”siffermänniska” för att trivas. Idag har yrket blivit mycket mer 
eftertraktat. Eftersom yrket har ökat i popularitet, bland annat hos studenter samt att 
branschen står inför stora förändringar ansåg vi att det var intressant att ta reda på mer om 
yrket och kraven för att bli revisorsassistent.  
 
I denna studie har vi haft som syfte att ta reda på just vad som krävs för att bli 
revisorsassistent, vad det innebär att arbeta som revisorsassistent samt att se om den 
förmedlade bilden av yrket stämmer överens med verkligheten.  
 
Som teoretisk referensram till denna studie har vi använt oss av teorier som berör 
rekryteringsprocessen för att se huruvida rekryteringsbeteendet hos revisionsbyråerna i Umeå 
stämmer överens med den vanligaste modellen. Vi har även använt oss av teorier rörande 
revisionens praktiska utförande och ställt upp Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning 
och prov (RNFS 1996:1). Detta för att peka på vilka egenskaper som behövs för att vara 
revisor, samt för att tydliggöra vad som krävs för att bli revisor. Teori som rör förväntningar 
och kommunikation har också använts för att visa vilka faktorer som kan påverka den 
förmedlade bilden av yrket till oss studenter. 
 
Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer där vi dels intervjuat 
tre stycken rekryteringsansvariga och dels fyra revisorsassistenter. Vi har även intervjuat en 
HR-ansvarig för Lindebergs Grant Thornton. Uppsatsen präglas av ett hermeneutiskt synsätt 
då vi genom våra kvalitativa intervjuer lämnat plats åt tolkning och reflektioner. 
 
Resultatet av studien visar att om man vill bli revisorsassistent bör man som ekonomstudent 
ha läst 160 poäng enligt de rekommendationer som revisorsnämnden har för att få skriva 
högre revisorsexamen. I undersökningen framkommer det även att många av de 
redovisningskurser som läses på civilekonomprogrammet är för internationellt inriktade. 
Detta leder till att nyttan av dessa kurser inte är direkt synliga hos revisorsassistenterna på de 
lokala revisionsbyråerna eftersom dessa mestadels hanterar mindre svenska bolag. 
Undersökningen visar även att för att bli revisorsassistent bör man som person vara utåtriktad, 
och tycka om att möta människor. Man ska även vara självdrivande och inte beroende av en 
fast arbetsplats. Studien tyder också på att alla som söker till yrket inte har en bra uppfattning 
om vad yrket på förhand innebär.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel introduceras läsaren i bakgrunden till problemställningen, för att 
sedan bli presenterad för problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas 
med en kort presentation av uppsatsens disposition. 
 

1.1. Ämnesval 
Vi har valt att studera detta ämne närmare eftersom vi är två studenter som läser redovisning, 
och revisorsprofessionen kan vara vår framtida yrkesbana vilket gör oss intresserade av att se 
vilka faktorer som är viktigast vid rekryteringen till en tjänst som revisorsassistent samt att se 
hur stor nytta man egentligen har av sina förvärvade kunskaper från kurserna vid Umeå 
universitet.  

1.2. Problembakgrund 
Revisor är ett yrke som för några år sedan var förknippat med en 50-årig man med rutig kavaj 
och som saknade personlighet och utstrålning. En siffermänniska kunde de kallas.1 Men yrket 
idag är förknippat med helt andra kännetecken. När man läser om vad yrket innebär idag är 
det inte ovanligt att man finner beskrivningar av en revisor som: En person som är mycket 
utåtriktad då arbetet innebär mycket kontakt med nya människor, en person med sinne för 
detaljer samt hög affärsetik. Revisorn är även van vid att jobba flextider och är inte beroende 
av arbetsplatsen2. Dessa förändringar i karaktärsdragen hos en revisor samt de förbättrade 
möjligheterna till karriär inom revisionsföretagen är två stora anledningar till varför 
revisorsyrket har blivit allt mer populärt.  
 
Att ha en masters degree från Civilekonomprogrammet innebär att man har en bred grund 
inom ekonomi att stå på, en grund som gör att man har många olika karriärvägar att välja på. 
Det skall hinnas med att läsa kurser inom många olika ämnen under de fyra år som 
utbildningen pågår, vilket medför att det inte finns tid för särskilt mycket praktisk erfarenhet 
som t.ex. arbetsplatsförlagd praktik. Många revisionsbyråer anser att de nyutexaminerade 
civilekonomerna har goda ekonomiska kunskaper men saknar erfarenhet av att arbeta på 
kontor. Detta medför att de måste lägga ner mycket tid på utbildning för att sätta sig in i det 
praktiska arbetet på byrån i början av sin karriär. Vissa anser även att studenterna har för 
dåliga kunskaper inom redovisning, även detta ett resultat av utbildningens bredd.3 För att 
komplettera dessa brister hos de nyanställda får de från start gå internutbildningar, främst 
inom skatterätt och redovisning. Detta sker löpande under anställningen. De flesta som börjar 
jobba på de stora revisionsbyråerna tilldelas även en mentor som skall hjälpa den nyanställde 
revisorsassistenten in i yrkesrollen4. 
  
Revisorsbranschen är en bransch i ständig förändring och efter införandet av 
Bolognaprocessen och den nya mastersexamen på fem år förändras även 
ekonomiutbildningarna i Sverige.5 Kommer rekryteringsansvariga vid revisionsbyråerna efter 
införandet av den nya examen kräva att man har läst fem år? Ett sådant krav skulle kunna vara 
ett sätt att försöka höja revisorsyrkets status och trovärdighet, jämförbart med längden på 

                                                 
1 Brännström, D., m.fl., Du ser inte ut som en revisor!.., s 26-27 
2  www.afi3.ams.se, 2007-11-21 
3 Halling, Pernilla, Vad anser byråerna om revisorernas utbildning?, 2007, s 28 
4 Precht, Elisabeth, Problem med grunda kunskaper i redovisning, 2007, s 29 
5 Halling, Pernilla, Vad anser byråerna om revisorernas utbildning?, 2007, s 28 
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advokaters och andra kvalificerade rådgivares utbildning. Det finns många frågor kring 
branschen och utbildningen men klart är att det är mycket viktigt att den svenska utbildningen 
står sig bra internationellt sett för att svenska revisorer skall kunna konkurrera med revisorer 
från andra länder, och för att detta skall ske krävs det att utbildningen utvecklas och 
förändras.6 
 
Varje år antas 110 studenter till Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. 7 En del av 
dessa kommer så småningom att välja redovisning som inriktning. Då får de läsa kurser som 
t.ex. redovisning och internationell praxis samt koncernredovisning.  
 
För att bli godkänd revisor krävs en högskoleutbildning som innefattar minst 120 poäng inom 
ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, informations- och databehandling, 
matematik samt statistik.8 Om man efter utbildningen vill bli revisor får man börja med att 
söka anställning som revisorsassistent. En revisorsassistents arbetsdagar varierar mycket, men 
personens huvuduppgift är att bistå den auktoriserade revisorn i hans/hennes dagliga arbete, 
t.ex. att hjälpa till vid granskningar, men de gör även egna planeringar, revisioner och 
uppföljningar av mindre företag. Vidare gör de även inventeringar samt skickar 
saldoförfrågningar.9 Efter något års erfarenhet får man börja arbeta mer självständigt.10 Efter 
tre års praktik som revisorsassistent har man rätten att avlägga ett prov för att bli godkänd 
revisor11. 
 
Ca 8000 civilekonomer arbetar inom redovisnings- och revisionsbranschen. Av dem är 
ungefär 2000 anställda som auktoriserade revisorer vid en revisionsbyrå.12 Framtiden ser ljus 
ut för nyexaminerade civilekonomer. Hundratals ekonomer kommer inom de närmsta åren att 
rekryteras till de stora revisionsbyråerna så som KPMG, Deloitte, Öhrlings, Lindebergs och 
Ernst & Young13. Redovisnings- och revisionsbranschen är en bransch som har utvecklats 
mycket de senaste åren och som kommer att fortsätta utvecklas både nationellt och 
internationellt. Främst sker utvecklingen mot en allt snabbare internationell harmonisering 
med mycket komplexa regelsystem för finansiella företag. Det sker även en ökad reglering av 
yrket genom utökade lagar och regler samtidigt som man kan se en tudelning inom 
regelsystemet, vilket innebär olika regler för små/medelstora respektive stora företag.  
 
Efter ett flertal uppmärksammande redovisningsskandaler såväl i Sverige som utomlands har 
oberoendefrågor inom branschen fått allt större uppmärksamhet bland annat genom en ny lag 
gällande byråjäv.14 Man kan fråga sig om innehållet i redovisningskurserna utvecklas och 
förnyas i takt med att redovisnings- och revisionsbranschen förändras?  

Många studenter tar årligen en civilekonomexamen med inriktning redovisning vid Umeå 
universitet med förhoppningar om att inom en snar framtid få en tjänst som revisorsassistent. 
Några av dessa har väldigt bra betyg andra har erfarenhet från ett extrajobb som assistent på 
en ekonomiavdelning. Denna bakgrund leder oss fram till vår problemställning. 
 

                                                 
6 Precht, Elisabeth, Problem med grunda kunskaper i redovisning, 2007, s 29 
7 www.usbe.umu.se/, 2007-11-26 
8 www.jusek.se/, 2007-11-26 
9 Ehlin, Åsa, Arbetet innebär möjligheter och ett fortsatt lärande, 2006, s 30 
10 www.afi3.ams.se, 2007-11-21 
11 Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1), 6 § 
12 www.jusek.se/, 2007-11-26 
13 Halling, Pernilla, Stora rekryteringsbehov hos storbyråerna, 2007, s 27 
14 www.farsrs.se/, 2007-11-26 
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1.3. Problemformulering 

Frågorna vi ställer oss är:  

• Besitter de nyutexaminerade civilekonomerna från Umeå universitet den kunskap och 
kompetens som revisionsbyråerna efterfrågar? 

• Hur ser kravprofilen ut idag och hur kommer kravprofilen att se ut i framtiden?  

• Hur god uppfattning om revisorsyrket hade de anställda rekryteringsansvariga innan 
anställningen? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som krävs av kandidaterna när en tjänst som 
revisorsassistent skall tillsättas, samt att se om den kompetens man tillhandahåller som 
ekonomstudent utexaminerad från Umeå universitet uppfyller de förväntningar som de 
rekryteringsansvariga på revisionsbyråerna har.  

Vi har även som delsyfte att ta reda på vad det praktiskt innebär att arbeta som 
revisorsassistent och om den bild som revisionsbyråerna förmedlar av yrket stämmer överens 
med verkligheten. 
 

1.5. Avgränsningar 
 
Avgränsningar har vi gjort för att studiens giltighet ska bli bättre. Vi har valt att avgränsa vår 
undersökning till revisorsassistenter. Det har vi gjort eftersom revisionsbyråer tillhandahåller 
många olika tjänster med olika karaktärsdrag och vi fann revisorsassistent som den mest 
välkända och där kravprofilen är mycket tydlig då denna baseras på RNFS 1996:1. Vi har 
även avgränsat studien till att beröra rekryteringsansvariga/medarbetare då vi ansett att dessa 
besitter bäst kunskap om rekryteringsprocessen. 
 
Avgränsningar har också gjorts till att röra studenter utexaminerade från 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Denna avgränsning har vi gjort för att vi har 
en djupare kunskap om utbildningen här på Umeå universitet och vi tror att denna förkunskap 
kan vara till nytta för undersökningen.  
 
Vi har även avgränsat vårt urval av undersökningsobjekt till att främst bestå av de större 
revisionsbyråerna med lokalkontor i Umeå, detta för att ge oss författare chansen att 
genomföra personliga intervjuer, vilket leder till djupare analyser i undersökningen. Vi tror 
dessutom att dessa kontor kan vara representativa för många andra lokala kontor i landet 
vilket ger oss en bättre överförbarhet på undersökningen.  
 
Vår studie behandlar inte frågor såsom genusperspektiv eller diskriminering vid rekrytering 
vilket kan vara ett alternativt undersökningssätt, men vi anser att det skulle ha en negativ 
effekt på vår access i intervjuerna. 
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1.6. Disposition 
Vi har disponerat uppsatsen på följande sätt: 
 
Kapitel 1: Inledning.  
Inledningsvis presenteras vårt ämnesval samt en övergripande genomgång till 
problembakgrunden som sedan mynnar ut i vår problemformulering. Vi tar även här upp 
syftet med undersökningen samt våra begränsningar och avgränsningar. 
 
Kapitel 2: Teoretisk metod 
Denna del av uppsatsen behandlar främst kunskapssynen och perspektivet vi har på vår 
undersökning. Vi går även igenom vår förförståelse och våra val av sekundärkällor samt lite 
kritiska reflektioner över våra källor. Slutligen presenterar vi våra val av företag. 
 
Kapitel 3: Teoretisk Referensram 
Här presenterar vi de teorier vi har valt att basera vår undersökning på, till exempel 
rekryteringsprocessen. Här kan du även hitta information om civilekonomprogrammet vid 
Umeå universitet, Bolognaprocessen samt några av de lagar och regler som berör alla svenska 
högskoleutbildningar. 
 
Kapitel 4: Praktisk Metod 
Detta kapitel behandlar de praktiska valen och genomförandet i vår undersökning. Här 
presenteras bland annat val av företag, hantering av intervjuer och bearbetning av intervjuer. 
Kapitlet avslutas med kritik mot primärkällor. 
 
Kapitel 5: Empiri 
I detta kapitel presenteras utfallet av den genomförda studien, alltså de svar som 
intervjupersonerna gett på våra frågor. 
 
Kapitel 6: Analys 
Här sammankopplas utfallet av studien med den teoretiska referensramen för att se huruvida 
de svar respondenterna gett stämmer överens med de teorier vi använt oss av. 
 
Kapitel 7: Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet ställs de slutsatser som studien resulterat i. I kapitlet jämförs även det 
presenterade resultatet med det i inledningskapitlet uppställda syftet. Här reflekterar vi också 
över studiens bidrag.  
 
Kapitel 8: Sanningskriterier 
I detta avslutande kapitel bedömer vi studien utifrån dess tillförlitlighet, giltighet och 
överförbarhet. 
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2. Teoretisk metod 
Här presenteras de vetenskapliga utgångspunkter som använts i denna uppsats. Bland annat 
presenteras studiens förförståelse, datainsamlingsmetod, kunskapssyn och angreppssätt.  
 

2.1. Förförståelse 
 
Båda författarna har varit inblandade vid en rekryteringsprocess vid något tillfälle, vi har båda 
sökt jobb någon gång. Marcus har även varit insatt i processen när han i våras på kursen 
Vetenskaplig metod undersökte viktiga faktorer som spelar in vid rekrytering av 
ekonomstudenter.  
 
I den undersökningen utreddes vilka meriter och erfarenheter som krävdes av de 
ekonomstudenter som utexaminerats från Umeå universitet. Denna undersökning var alltså 
rätt bred då de arbetsgivare som undersöktes var verksamma inom såväl finanssektorn 
(banker) som revisionsbyråer. Det som upptäcktes vid denna undersökning var att företagen 
var nöjda med de kunskaper som studenterna besitter när de kommer ut i arbetslivet. De anser 
att studenterna endast behöver ha grundläggande kunskaper, eftersom företagen själv 
tillgodoser de nyanställda med internutbildning. Det framkom även att viktiga faktorer vid 
rekryteringen var en avvägning av betyg, personlighet och engagemang samt att dessa 
faktorer hade olika prioritet beroende på var i landet man rekryterade. 
 
Men för att få en djupare förståelse för revisionsbyråernas rekrytering måste man se till 
högskolans/universitetens roll att tillgodose studenterna med tillräckligt god kompetens för de 
yrken som de ska söka. Detta har vi ingen djupare kunskap om. Vi har ingen inblick i hur 
kravprofilen hos revisionsbyråerna kommer att se ut i framtiden när revisionsplikten 
eventuellt slopas och det bildas en ny examen som ersätter den nuvarande.  
 
Vi läser båda på civilekonomprogrammet med inriktning redovisning. Vi anser oss ha goda 
kunskaper om hur bilden av revisorsyrket förmedlas eftersom vi är studenter och vi vet hur 
yrket marknadsförs för oss. Detta är delvis varför vi valt att ha detta som delsyfte.  
 
Det är svårt att säga hur vår förförståelse påverkar vår studie. Vi anser dock att vår 
förförståelse för rekryteringsprocessen hos revisionsbyråerna har gjort det enklare för oss 
genom att vi kunnat anta vilken ansats revisionsbyråerna använder sig av vid deras 
rekrytering. Vår förförståelse för civilekonomprogrammet vid Umeå universitet har gjort att 
vi har insikten om att skolan har ett bra rykte och vi ville därför kontrollera detta rykte. 
 

2.2. Datainsamlingsmetod 
 
Syftet med denna studie är som tidigare nämnt att se om kompetenskraven som 
revisionsbyråerna har uppfylls av nyutexaminerade ekonomstudenter från Umeå universitet. 
Vi har utifrån detta syfte samt vetenskapliga artiklar utformat hypoteser. Dessa har vi sedan 
testat genom att integrera dessa hypoteser i frågor som sedermera utgör grunden för att göra 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi har valt att intervjua tre rekryteringsansvariga på 
revisionsbyråer samt fyra revisorsassistenter. Vi har lagt upp studien på detta vis för att få en 
förståelse för hur rekryteringsansvariga ser på nyutexaminerade ekonomstudenters kunskaper 
och kompetens inför deras anställning. Sedan har vi valt att intervjua revisorsassistenterna för 
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att se till hur de ser på utbildningens roll och om de kände att de hade den kunskap som 
behövdes för yrkesrollen. Under studiens gång valde vi att ta med ytterligare en intervju. En 
intervju med en Human Resource-ansvarig som sysslar med personlighetsprofiler. Med den 
intervjun hade vi som avsikt att ta reda på vikten av kandidaternas personlighet vid 
rekrytering. Vi har i samtliga fall använt oss av semistrukturerade intervjuer. Det vill säga att 
vi har ställt upp vissa teman och frågor som vi vill beröra. Frågorna har varit ”öppna”, så det 
har gett rum för tolkningar samt att de tillfört ny information såsom kvalitativa intervjuer ska 
göra15. Denna studie ska förhoppningsvis ge oss svar på inom vilka områden studenterna kan 
ha bristande kunskaper. Vi undersöker även huruvida kompetenskraven och yrkesrollen 
stämmer överens med varandra samt om de revisorsassistenter vi intervjuat innan anställning 
hade en god uppfattning om yrket.  
 

2.3. Kunskapssyn 
 
Inom den hermeneutiska kunskapssynen försöker man använda tolkningen som huvudsaklig 
metod.16 I vår undersökning vill vi, som vi redan konstaterat i problembakgrunden och 
frågeställningen, ta reda på om Umeå universitetet utbildar och förbereder 
ekonomistudenterna så pass väl att dessa har tillräckligt med kunskaper för att börja på en 
revisionsbyrå. Vi kommer att tolka resultatet av studien utifrån teoretiska konstruktioner och 
befintliga teorier, detta gör att vi i vår uppsats utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Det är 
viktigt när man har en hermeneutisk kunskapssyn att man har en större förförståelse som 
tillåter att man gör djupare tolkningar17. Forskares förförståelse ses alltså inte som en nackdel 
eller en bidragande orsak till eventuella förutfattade meningar utan som en tillgång när det 
senare kommer till att analysera, tolka och förstå forskningsobjektet. 18 Vi anser att vi har en 
så pass djup förförståelse att den förbättrar utgångspunkterna för vår kunskapssyn till exempel 
eftersom vi båda har erfarenhet från olika rekryteringsprocesser. 
 
Den hermeneutiska kunskapssynen har under den senaste tiden fått stå för kvalitativ 
förståelse- och tolkningssystem, dessutom ses forskaren inom denna kunskapssyn som 
engagerad, öppen och subjektiv.19 Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt vara öppna 
för att kunna se saker från olika synvinklar och det har även varit av stor vikt för oss att föra 
en öppen dialog med varandra över hur vi ser på och tolkar saker, allt för att slutligen komma 
fram till en så rättvisande bild av respondenternas svar som möjligt. 
 
De intervjuer vi skall göra är så kallade kvalitativa intervjuer, det innebär att ”se verkligheten 
så som den vi intervjuar ser den för att sedan tolka vad det kan innebära sett ur det givna 
teoretiska perspektivet och den givna situationen” 20.  Att göra kvalitativa intervjuer stämmer 
väl in i det hermeneutiska synsättet som vi praktiserar på uppsatsen. Vi har valt att använda 
oss av semistrukturerade intervjuer eftersom det ger oss en bra grund att stå på när vi kommer 
till intervjun men även en möjlighet att utveckla frågorna och även att lägga till frågor allt 
eftersom under intervjuns gång. Semistrukturerade intervjuer är bra att använda sig av när 
man vill få de intervjuade personernas perspektiv på ämnet. I varje intervjusituation finns det 
tre faktorer som avgör hur samspelet fungerar mellan frågeställaren och respondenten: 

                                                 
15 Bell, E., Bryman, A., 2005, s 363 
16 Wallén, G., 1996, s 33 
17 Ibid. 
18 Patel, R., 2003, s 26 
19 Ibid. 
20 Trost, J., 2003, s 15 



 

7 
 

 
• Intervjuarens personlighet och färdigheter 
• Respondentens attityder och inriktning 
• Hur parterna (och även andra) definierar situationen21 

 
Dessa tre faktorer tog vi i beaktande när vi senare analyserade intervjutillfällena. När man 
analyserar en kvalitativ intervju startar man med att se till helheten för att senare analysera de 
olika delarna av själva intervjun. Människors upplevelser och livserfarenheter förmedlas 
genom språk och livsyttringar vilket har en stor del i det hermeneutiska sättet att tänka, därför 
är det viktigt att förstå och tolka både från den intervjuade och även från intervjuarens 
synvinkel.22 För att få en så bra intervju som möjligt med givande och rättvisande svar är det 
mycket viktigt att ställa bra frågor, detta är dock något som kräver övning och erfarenhet. 
Även sättet att formulera frågorna är av yttersta vikt för att respondenten skall förstå vad det 
är intervjuaren vill veta.23 Vår tidigare erfarenhet av intervjuande är begränsad men vi tycker 
ändå att vi har satt oss väl in i hur frågorna skall ställas för att få ut så mycket som möjligt 
samt att syftet skall framgå till respondenten. Eftersom vi bandade intervjutillfällena ger det 
oss möjlighet att lyssna på intervjuerna igen för att kunna höra vad vi gjorde för misstag och 
därmed lära oss vad vi kan förbättra och tänka på till nästa intervjutillfälle. Bandade intervjuer 
är även bra när man skall göra analysen eftersom all information då finns sparad om man vill 
gå tillbaka och höra igen vad som sades. Vidare är det av yttersta vikt att inte ställa ledande 
frågor eftersom det kan få respondenten att acceptera forskarens åsikter och värderingar.24  
 

2.4. Perspektiv 
 
Vi har främst fokuserat på att se undersökningen och dess resultat utifrån Umeå universitets 
och civilekonomstudenternas perspektiv. Detta baserar vi på att vi har förhoppningen om att 
de resultat vi presenterar senare i uppsatsen kan vara till nytta för de ansvariga för 
kursinnehållet i redovisningskurserna vid den företagsekonomiska institutionen. Vidare tror vi 
att vår uppsats kan vara intressant att läsa för blivande civilekonomstudenter, särskilt de som 
överväger att bli revisorer i framtiden. Det är även enklare för oss att se det från ett 
studentperspektiv eftersom det är situationen vi själva befinner oss i just nu. 
Revisionsbyråerna får också ett perspektiv i undersökningen då vi även ser om yrkesbilden 
förmedlas, vilket vi tror kan vara till nytta för byråerna. 
 

2.5. Angreppssätt 
Den deduktiva ansatsens utformning: 
 

1. Teori 
   | 

2. Hypoteser 
               |  

3. Datainsamling 
               | 

                                                 
21 Merriam, S., 1994, s 89 
22 Patel, R, 2003, s 26 
23 Meriam, S, 1994, s 93 
24 Ibid., s 95 
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4. Resultat 
               | 

5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas 
               | 

6. Teorin revideras 
 

 källa: Bryman & Bell, s 23) 
 

Den deduktiva ansatsen tar alltså sina utgångspunkter i teorin för att sedan ställa upp 
hypoteser, hypoteserna testas sedan genom att en undersökning/datainsamling görs. Resultatet 
av denna datainsamling leder sedan till att hypoteserna antingen bekräftas eller förkastas. 
Utifrån resultatet av undersökningen så revideras sedan teorin för att denna ska stämma 
överens med verkligheten.25 Detta kan vi likna med vår studie där vi utgår från befintlig teori, 
för att sedan utifrån ”vetenskapliga” artiklar, likt hypoteser, göra antaganden. Sedan använder 
vi dessa antaganden som grund för att göra vår intervjumall som vi därefter går ut i 
”verkligheten” med och gör vår datainsamling i form av intervjuer. Dessa intervjuer kommer 
sedan att jämföras med teorin för att se huruvida teorin stämmer överens med verkligheten. I 
vårt fall kommer dock inte teorin att revideras eftersom detta är på c-nivå och har för lite 
inflytande i forskarvärlden, samt att undersökningen är för liten för att visa på några samband 
av signifikans. 
 

2.6. Sekundärkällor 
 
Att göra en omfattande undersökning är kostsamt och tidskrävande. Tiden vi fått tilldelad till 
denna uppsats omfattar tio veckor allt som allt vilket gör det svårt tidsmässigt att hinna med 
en större undersökning. På grund av tidsbegränsningen baserar vi vår undersökning till stor 
del på tidigare insamlad information, så kallad sekundärdata.26  En annan fördel med att 
använda sig av information från sekundärkällor är att de oftast är av hög kvalitet eftersom 
undersökningarna är utförda av erfarna personer vid institutioner, organisationer eller företag 
samt att mycket tid och pengar har lagts ner på undersökningen. En nackdel med att använda 
sig att sekundärkällor kan vara att man inte vet exakt hur pålitlig undersökningen är, därför är 
det viktigt att välja sina sekundärkällor med noggrannhet.  
 
De sekundärdata som vi har använt oss av består av litteratur samt artiklar som vi främst hittat 
genom sökningar i Umeå universitetsbiblioteks databas ALBUM men även genom sökningar i 
Artikelsök, Emerald och Business Source Premier. De sökord vi använde oss av mest frekvent 
var: revisor, revision, revisorsassistent, rekryteringsprocessen, revisionsbyrå, communication 
model samt expectation gap. Utöver litteratur har vi även använt oss av artiklar från 
tidskriften Balans som ges ut av FAR SRS - branschorganisationen för revisorer och rådgivare 
- och som ges ut en gång i månaden. Artiklar från Balans använde vi oss av eftersom det där 
presenteras aktuell information och förs en debatt av Sveriges främsta revisorer om vad som 
händer inom revisorsyrket just nu. Vi har även använt oss av internetkällor, bland annat har vi 
använt Umeå universitet, Jusek27 samt FAR’s hemsidor har vi använt oss av. 
 
 

                                                 
25 Bell, E., Bryman, A., 2005, s 23-24 
26 Ibid., s 230 
27 Fackförbund för bland annat civilekonomer 
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2.7. Kritik av sekundärkällor 
 
Vi har granskat de källor av vilka vi byggt våra teorier kring. Detta för att ge en mer 
rättvisande bild av källorna så att inga källor ska bli missbedömda i form av dess vikt för 
studien. De teorikällor som vi har använt oss av har varit relevanta i deras behandling av 
ämnet. Det kan däremot ifrågasättas huruvida dagsaktuella de är, om källorna, bortsett från 
lagrummen, ger en bild av hur rekryteringsprocessen ser ut idag. Den främsta anledningen till 
varför vi inte använt oss av nyare litteratur till teorikapitlet beror till största del på att den 
litteratur som vi sökt efter varit utlånad från biblioteket. Vi har godtagit de äldre källorna 
eftersom vi tror att de strukturerade rekryteringar som sker hos större revisionsbyråer inte 
nämnvärt har förändrats under de senaste fem åren, förutom möjligen kravprofilens 
utformning. De böcker vi använt oss av anser vi har haft hög vetenskaplig relevans. Flera 
böcker är byggda på forskning och vi vet att kvaliteten på denna information är hög.  
 
Anledningen till varför vi inte använt oss av mer vetenskapliga artiklar är för att området har 
känts specifikt vilket har gjort det svårt att applicera teorier från artiklar som rör andra 
områden. De vetenskapliga artiklar vi använt oss av har varit fokuserade på ett relativt 
specifikt område, men vi anser att dessa teorier går att använda i mer allmänna sammanhang 
och därmed kunnat applicera dessa på vår undersökning. De Internetkällor vi använt oss av 
anser vi har inte varit vetenskapliga studier utan mer ren fakta. Vi anser att de sidor vi använt 
oss av är pålitliga och inte skrivna utav författare som har någon personlig inflytelse i 
texterna. 
 

2.8. Val av teorier 
Till vår undersökning har vi valt att använda oss av teorier som behandlar 
rekryteringsprocessen. Vi har valt detta eftersom vi vill ha en inblick i hur rekryteringen 
traditionellt går till och för att få en grundläggande förståelse för hur de rekryteringsansvariga 
gallrar ut kandidaterna till intervju och vilka krav som finns på kandidaterna. 
 
Som en del av rekryteringsprocessen fann vi att man traditionellt ställer upp en kravprofil. 
Tack vare våra förkunskaper om ämnet så visste en av författarna (Marcus) att kravprofilen på 
revisionsbyråerna utgår från den psykometriska ansatsen som vi redogör för i teorin. Med 
hjälp av Marcus förförståelse kunde vi även anta att kravprofilen som revisionsbyråerna 
använder sig av bygger på förkunskapskraven från RNFS 1996:1. Vi visar alltså mer konkret 
vilka förkunskapskrav som kravprofilen bygger på och detta är viktigt för att kunna se på 
utbildningens roll i förkunskapskraven. För att sedan se vilken kunskap/kompetens som 
verkligen krävs i yrket har vi kollat teorier som beskriver vad revision är och vad det rent 
praktiskt innebär. Vi har sedan även sett på utbildningen vid Umeå universitet som vi har 
goda förkunskaper om hur den är uppbyggd. Vi vill visa vilka mål och syften som 
utbildningen har för att kunna se om dessa uppfylls genom att låta revisorsassistenterna 
beskriva om de upplevde att de hade den kunskap som behövdes i yrket.  
 
Som en del i syftet ville vi ta reda på om rekryteringsansvariga var nöjda med de kunskaper 
som nyutexaminerade studenter från Umeå universitet besitter, samt om de revisorsassistenter 
som vi valt att intervjua hade en bra förståelse för vad revision innebar när de sökte arbetet. 
Teorier kring detta var svår att finna men vi anser att teorier om förväntningar kunde ge oss en 
inblick i detta. För att se hur bilden av revisorsyrket förmedlas har vi även använt oss av teori 
som berör kommunikation, vilket kan visa på vad som kan gå fel vid kommunikation. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenterar vi de teorier vi har utgått ifrån i vår undersökning såsom en 
praktisk beskrivning av revision, Revisorsnämndens krav om utbildning och prov, 
kommunikation och förväntningar samt rekryteringsprocessen. 

 

3.1. En praktisk beskrivning av revision 
 
För att kunna visa mer konkret vilka kunskaper som behövs för att bli revisor måste vi 
förklara vad revision är och vad en revisor praktiskt gör. 
 
Revision går ut på att med professionell skeptisk inställning planera och granska, bedöma och 
uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.28 Det finns olika typer av revision, 
såsom extern, intern, kommunal/statlig och miljörevision. Men i vår undersökning behandlar 
vi revisorsassistenter, dessa sysslar med extern revision det vill säga revision av företag som 
sker med hjälp av en utomstående och oberoende revisor (extern revisor). 
 
Revisionens syfte är att kvalitetssäkra den ekonomiska information som finns i ett företag, 
såsom årsredovisning, bokföring etcetera. Revisorns uppgift är att göra den granskning som 
krävs för att kunna bedöma de risker som finns i företaget och sedan skriva ut detta i en 
revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är till för att tillgodose företagets intressenter med 
den information som dessa kan vara i behov av. Vilka företagets och därmed revisionens 
intressenter är presenteras här nedan med en bild.29 
 

 
 

Figur 1. Schematisk bild över revisionens intressenter enligt: revision – en praktisk beskrivning, 2005, s 15 

 
De olika intressenterna har olika information som de vill få reda på. Kreditgivarna, det vill 
säga bankerna vill kunna bedöma om ett företag kan betala tillbaka sina lån. Revisionen blir 
en säkerhet för banker och långivare. Leverantörer vill veta om de vågar leverera varor till 
företaget, dvs. om de vågar ge kredit åt företaget. Kunderna vill ha information hur det går för 

                                                 
28 revision en praktisk beskrivning, 2005, s 11, 15 
29 Ibid., s 12-14 
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företaget, för att se om företaget fortsätter leverera sina varor på ett skötsamt sätt. De anställda 
vill också har information om hur det går för företaget av personliga skäl, anställningstrygghet 
och så vidare. Ägarna vill veta hur företaget ligger till för att kunna fatta beslut utifrån denna 
information. För styrelsen och företagsledningen är det av stor vikt att få del av denna 
finansiella information för att få en bättre inblick i den ekonomiska situationen. Staten och 
kommunen behöver tillförlitlig information om företaget eftersom företagets redovisning 
ligger till grund för olika skatter och avgifter. Revisionens mål är att utifrån den information 
som revisorn tillhandahåller i revisionsberättelsen förse information om företagets finansiella 
situation till dess intressenter.30 Förutsättningar för att revisionen är pålitlig beror framför allt 
på två faktorer. Först och främst måste revisorn ha kunnande och kompetens inom området, 
sen kan det fortfarande finnas misstro mot revisorn och revisionen. Denna misstro har man 
begränsat genom lagar som styr revisorns oberoende. Exempel på sådana regler kan vara att 
en revisor inte får äga aktier eller ha annat intresse i det reviderade företaget.31  
 
En revisionsmedarbetare eller assistent som det också kallas, har till uppgift att utföra 
granskningen enligt ett granskningsprogram och sammanfatta denna granskning. Denne 
rapporterar till en granskningsledare som även den deltar i granskningsarbetet. En s.k. 
slutrevision utförs av den uppdragsansvarige, som även är den påskrivande revisorn. Denne 
har till uppgift att bedöma styrelsens och VD:s förvaltning av det reviderade företaget och 
vidta åtgärder för att med säkerhet kunna skriva på revisionsberättelsen.32  
 

3.2. Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov 
(RNFS 1996:1) 

RNFS ställs här upp för att visa på de förkunskapskrav som avläggande av revisorsexamen 
samt högre revisorsexamen ställer. Vi vill med hjälp av dessa föreskrifter visa på vad som 
krävs av en revisor för att bli godkänd och vad som krävs för att bli auktoriserad. 
 

3.2.1. Fordringar för att få avlägga revisorsexamen 

1 § För att få avlägga prov för revisorsexamen fordras att sökanden har genomgått 
teoretisk och praktisk utbildning. Kravet på den teoretiska utbildningen anges i 2-5 
§§. Även annan likvärdig teoretisk utbildning kan godtas. Kraven på den praktiska 
utbildningen anges i 6-9 §§. 
 

Teoretisk utbildning 

2 § Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola skall omfatta minst 
120 poäng i ämnena företagsekonomi, juridik, informations- och databehandling, 
nationalekonomi, matematik samt statistik. Minst 110 poäng skall ha den fördelning 
och inriktning som anges i 3 §. RNFS (2001:1) 
 
3 § Ämne Minsta antal poäng som skall ha erhållits 
Företagsekonomi 60 
Juridik 30 
Övriga obligatoriska ämnen 20 (sammanlagt) 

                                                 
30 Ibid., s 13-14 
31 Diamant. A, 2004, s 19-20 
32 revision en praktisk beskrivning, 2005, s 59 
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– Företagsekonomi 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 organisationslära. 
 
– Juridik Studierna skall ge kunskap om rättssystemets struktur, juridisk metod samt materiell 
rätt av betydelse för revisionsverksamhet. I studierna skall ingå handelsrätt och 
beskattningsrätt. 
 
– Handelsrätt Studierna skall omfatta minst 20 poäng. Särskilt avseende skall fästas vid 
associationsrätt samt lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott. 
 
– Beskattningsrätt Studierna skall omfatta minst 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 (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 

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. 
 
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. 
 

3.2.2. Fordringar för att få avlägga högre revisorsexamen 

10 § För att få avlägga prov för högre revisorsexamen fordras att sökanden har 
genomgått teoretisk och praktisk utbildning samt att sökanden har avlagt prov för 
revisorsexamen med godkänt resultat eller avlägger sådant prov i anslutning till 
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provet för högre revisorsexamen. Om proven avläggs i anslutning till varandra 
fordras godkänt resultat i provet för revisorsexamen för att provet för högre 
revisorsexamen skall kunna godkännas. Kraven på den teoretiska utbildningen 
anges i 11 §. Även annan likvärdig teoretisk utbildning kan godtas. Kraven på den 
praktiska utbildningen anges i 12 och 13 §§. RNFS (2005:1) 
 

Teoretisk utbildning 

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 inhämtas inom valfria ämnesområden. 
Bestämmelserna i 4 och 5 §§ skall iakttas. 
 

Praktisk utbildning 

12 § Praktisk utbildning i revisorsyrket om minst tre år skall fullgöras enligt 
6-9 §§. Härutöver krävs ytterligare två års utbildning som skall omfatta 
minst 1 000 timmar revision, varav mer än 500 timmar skall omfatta kvalificerad 
medverkan vid revision av företag som på grund av sin storlek eller annan 
anledning är svåra att revidera. 
 
13 § Utbildningen skall följa de riktlinjer som anges i 7 och 8 §§. 
 

3.3. Civilekonomprogrammet 
 
Utbildningen, alltså Civilekonomprogrammets mål samt Bolognaprocessens syfte har vi ställt 
upp i bilaga 1 och 2. Detta för att redogöra hur utbildningsplanen på civilekonomprogrammet 
set ut samt vilka syften och mål som utbildningen har. Bolognaprocessen är en del av det vi 
tror kan påverka den framtida kravprofilen. Vi har gjort ett antagande om att 
Bolognaprocessen i samband med den nya yrkesexamen kommer förändra kravprofilen på så 
sätt att man i framtiden kommer att ha krav på 5 års utbildning för att kunna bli 
revisorsassistent eller att i framtiden kunna bli auktoriserad.  
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3.4. Kommunikation 

 
 

Figur 2. Kommunikationsmodell enligt Kotler. P m.fl., 2005, s 729 

Vi har valt att använda oss av teorier kring kommunikation för att visa på hur bilden av yrket 
förmedlas. Kommunikation kan definieras som ett mänskligt agerande för att överföra ett 
budskap till en mottagare så att mottagaren förstår budskapet. Denna definition säger att man 
bör fokusera på att tydliggöra budskapet istället för att fokusera på att sprida det så mycket 
som möjligt.33 Här ovanför presenteras Kotler’s kommunikationsmodell för marknadsföring 
vilket även gäller för all kommunikation. Vi har integrerat denna modell i relationen mellan 
revisionsbyråerna och studenterna vid Umeå universitet. Sändare är alltså i det här fallet 
revisionsbyråerna och kodningen de sammanställer kan vara allt från skrivna ord och bilder 
till muntliga ord. Mediet som revisionsbyråerna använder sig av för att förmedla sitt budskap 
eller meddelande kan vara exempelvis annonser i tidningar, föreläsningar, case competitions 
eller rent av deltagande i arbetsmarknadsdagar. Avkodningen är alltså när mottagaren, i det 
här fallet studenterna, läser annonsen eller går på revisionsbyråernas föreläsning och lyssnar. 
Responsen som ges av studenterna, det vill säga hur de uppfattar annonsen eller företaget, 
kommer i form av deras senare val av yrke och företag. Den feedback som revisionsbyråerna 
får är alltså om de ser att populariteten för yrket samt för just deras företag växer, kan mer 
konkret vara antalet ansökningar när de rekryterar. Brus förklarar de fel som kan uppkomma i 
en kommunikation. Exempel på fel kan vara valet av media, alltså att mottagaren missar 
föreläsningen eller att kodningen man har valt kan ge en missvisande bild av företaget.34  
 
En del av det vi undersöker i denna uppsats är att se om revisionsbyråerna når ut med sitt 
budskap om yrket, det vill säga att studenterna har en god uppfattning om vad det innebär att 
arbeta som revisor. Detta har vi integrerat genom en fråga i vår intervjumall angående hur väl 
revisorsassistenterna kände till begreppet revision innan de började på revisionsbyrån. 
 

3.5. Förväntningar 
Vi ska i vår undersökning se om de förväntningar som de rekryteringsansvariga har på 
studenter som har utexaminerats från Umeå universitet uppfylls, samt om de förväntningar 
som de nyutexaminerade studenterna har på revisorsyrket uppfylls.  

                                                 
33 Houman Andersen, P., Relationship development..., 2001, p 168  
34 Kotler. P m.fl., 2005, p 729 
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Figur 3. Schematisk bild av tillfredsställelseparadigmet enligt Björk. P, 1993, s 9 

Bilden ovan beskriver vilka faktorer som påverkas av förväntningar. Förväntningar på en 
tjänst, eller i det här fallet förväntningarna som de rekryteringsansvariga på revisionsbyråerna 
har på nyutexaminerade studenter från Umeå universitet är den faktor som påverkar 
upplevelsen. Om upplevelsen på ett negativ sätt avviker från förväntningarna blir 
tillfredsställelsen lägre.35 
 
Inom revisorsyrket brukar man använda sig av termen förväntningsgap, alltså det gap som 
uppstår mellan förväntningarna ett företag eller allmänheten har på vad en revisor utför för 
tjänster och de tjänster som en revisor faktiskt utför36.  
 

3.6. Rekryteringsprocessen 
 
Rekryteringsprocessen kan variera lite beroende på vilken typ av företag man ser på, men med 
hjälp av vår förförståelse har vi uppfattningen att revisionsbyråerna använder sig av den 
vanligaste modellen (den psykometriska ansatsen). Denna ansats ser ut som följer: 
 

1. Fastställa behovet 
2. Kravanalys/specifikation  
3. Skaffa kandidater/annonsering 
4. Behandla ansökningar (1:a utgallringen) 
5. Träffa och intervjua vissa sökande (2:a utgallringen) 
6. Ta referenser och ev. testa kandidaterna (3:e utgallringen) 
7. Utvärdera kandidaterna/fatta beslut 
8. Erbjuda anställning 
9. Introduktion/intern utbildning 
10. Uppföljning 

 
Källa: Bolander. P, 2002, s 8 

 
I det första steget fastställer man att man verkligen behöver rekrytera någon eller om det 
räcker med att omfördela arbetsuppgifterna.37 
 
Det andra steget går ut på att ställa upp en kravprofil utifrån de krav man ställer på de 
sökande. Dessa krav kan delas in i tre områden: kompetens, personlighet och övrigt. 

                                                 
35 Björk, P., 1993, s 9-10 
36 Hian Chye Koh, E-Sah Woo,  The expectation gap in auditing, p 147 
37 Bolander. P, 2002, s 8 
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Kompetens kan innebära vilken utbildning samt tidigare erfarenhet som den sökande bör 
besitta. Personlighet ställer man upp utifrån den personlighet som passar bäst in i yrkesrollen, 
exempelvis social, noggrann eller specialist. Övrigt kan innefatta faktorer såsom kön, löneläge 
eller ålder.38  
 
Det tredje steget, annonseringen går ut på att informera potentiella kandidater att det finns ett 
ledigt arbete på en viss arbetsplats. Annonseringen kan endera vara intern eller extern. Det 
finns olika annonseringskanaler för att nå ut till potentiella kandidater och vilken kanal man 
väljer leder till den slutgiltiga urvalsgruppen. Exempel på en extern rekryteringskanal är 
arbetsförmedlingen, denna kanal anses dock inte lämplig för rekrytering av kvalificerade 
tjänster. Enligt Knocke, W. m.fl. (2003), så anser många företag att arbetsförmedlingen bör 
använda ”mera av sin tid till dem som är i störst behov av stöd”. Arbetsförmedlingen kan 
dock anses som ett alternativ om företaget inte hunnit skapa ett nätverk ännu. Andra formella 
rekryteringskanaler brukar vara platsannonser i tidningar eller numera även Internet. Intern 
rekrytering är en möjlighet för arbetsgivaren att ta tillvara den kompetens som redan finns i 
företaget, men även för att ge de anställda en karriärutvecklingsmöjlighet, det vill säga en 
stimulerande åtgärd för anställda.39 Den interna rekryteringen ger alltså möjlighet för en 
anställd att byta till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Detta leder till att de platser som 
annonseras ut internt är till för mer kvalificerade uppgifter med högre kompetenskrav.40 Vår 
studie berörs inte av internrekrytering då vi ser på revisorsassistenter, alltså ett yrke som inte 
nödvändigtvis kräver tidigare erfarenheter.   
 
I det fjärde steget gör man en utgallring med hjälp av kravprofilen för att inte behöva 
intervjua personer i onödan41. De efterföljande två stegen (steg fem och sex), intervjua och 
testa kandidaterna, ger företaget en chans att rangordna kandidaterna och en chans för de 
anställda att ge sina synpunkter om kandidaterna. När man efter gallringarna ska fatta ett 
beslut görs det genom en avvägning av personens lämplighet och vilka krav som ställs på 
denne. Beslutet kan fattas med mer eller mindre inflytande från de anställda.42 De sista tre 
stegen går ut på att erbjuda den utvalda personen anställning och därefter följer introduktion i 
arbetet och eventuell internutbildning. Det sker även ett uppföljningssamtal med den anställde 
så att denne förstår varför just han eller hon fick anställningen.43 
 
Det vi ska undersöka i denna uppsats är främst de tre utgallringarna som vi själva har valt att 
kalla dem, samt hur kravprofilen ser ut. Vi går därför djupare in i dessa delar av 
rekryteringsprocessen för att se närmare vilka krav revisionsföretagen ställer på sina 
kandidater. 
 

3.7. Första utgallringen, sortering av ansökningar 
 
Denna gallring sker alltså när företaget som rekryterar fått in ansökningarna och ska gallra ut 
personer till ett hanterbart antal för att ta in på intervju44. Denna gallring kan se lite olika ut 
men först brukar gallringen utgå från kravprofilen som ställs upp dvs. där företaget ställer upp 

                                                 
38 Bolander. P,  2002, s 9 
39 Knocke. W m.fl., 2003, s 31-33 
40 Ibid,, s 32 
41 Bolander. P, 2002, s 9 
42 Knocke. W m.fl., 2003, s 34 
43 Bolander. P, 2002, s 9 
44 Knocke. W m.fl., 2003, s 34 
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vilka meriter och krav man har på den sökande.45 För revisionsföretagen bygger kravprofilen 
främst på RNFS 1996:1 som vi har ställt upp här i teorin. Alltså de krav som ställs av 
Revisorsnämnden för att en person ska få ta revisorsexamen. Detta är en viktig del för 
revisionsbyråerna dels för att de ska få ”kvalificerad” personal men samtidigt är det en 
trygghet för företagen då de vet att den nyanställde måste arbeta en viss tid för att kunna 
skriva examen, så företaget vet att den nyanställde kommer att bli kvar på företaget en längre 
tid. 
 

3.8. Andra utgallringen, intervjuer 
 
När företagen kallar in ansökande till intervjuer har man alltså genom den första utgallringen 
fått ner antalet kandidater till en hanterbar siffra. Anledningen till att ett företag använder sig 
av personliga intervjuer är att skrivna handlingar inte kan ersätta personliga möten. En 
intervju ger arbetsgivaren tillfälle att se om personens nämnda egenskaper enligt personliga 
brevet stämmer överens med den person som sitter där. Det ger även arbetsgivaren en chans 
att få svar på frågor som kan ha uppkommit kring det personliga brevet.46 
 

3.9. Tredje utgallringen, tester 
 
Den tredje utgallringen består oftast av någon typ av test. I den traditionella 
rekryteringsprocessen så kommer detta moment i samband med att man kollar upp referenser, 
det vill säga under eller efter personliga intervjuerna.47 Detta behöver dock inte nödvändigtvis 
stämma överens med den rekryteringsprocess som revisionsbyråerna har. Vad testet innehåller 
varierar givetvis från yrke till yrke, men tester används för att se hur god kompetens 
kandidaterna har och för att ytterligare kunna rangordna dessa. Tester förkommer främst för 
kvalificerade yrken48. Vi har dock förkunskap om att personlighetstester förekommer på vissa 
revisionsbyråer och vill därför se hur stor vikt som läggs på dessa i själva 
helhetsbedömningen av kandidaterna. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att rekrytering spelar en stor roll för byråerna, det är 
väldigt viktigt att rekrytera rätt personer, annars kan konsekvenserna bli att den rekryterade 
inte håller måttet även efter den interna utbildningen.49 

                                                 
45 Bolander. P, 2002, s 9 
46 Gellner. L, 2003, s 76 
47 Bolander. P, 2002, s 9 
48 Knocke. W m.fl., 2003, s 34 
49 Campbell, J., Sumners, G., Recruiting college students for entry-level positions, p 8 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel ges läsaren en inblick i de praktiska val som författarna gjort samt 
undersökningens genomförande. Bland annat presenteras här val av företag, tillgängligheten 
i studien, samt studiens praktiska genomförande. 
 

4.1. Val av företag 
 
I Balans 2007:6-7, s 27 kan man läsa att stora revisionsbyråer såsom Öhrlings, KPMG, Ernst 
& Young, Deloitte samt Lindebergs Grant Thornton kommer att rekrytera ett stort antal 
personer inom revision inom de närmaste åren. Det är utifrån denna artikel vi fick idén att 
intervjua just de största byråerna med flest anställda50. Eftersom dessa byråer har flest 
anställda tror vi att de har mest rutin och förfining i sina rekryteringsprocesser. Eftersom vi 
inte kan intervjua en rekryteringsansvarig och en revisorsassistent på varje företag på grund 
av tidsbrist har vi valt ut fyra av dessa revisionsbyråer. Men på grund av att en del 
intervjupersoner har velat att både de och firman ska förbli anonyma så utelämnar vi namnen 
på vilka revisionsbyråer vi valt. Vi anser dock att dessa är representativa för samtliga ”större” 
revisionsbyråer i Umeå även om mindre avvikelser kan förekomma. Dessa fyra företag har 
också mycket kontakt med studenterna på Umeå universitet i form av case competition, 
arbetsmarknadsdagar och andra studentnära aktiviteter. Vi anser att dessa företag är troliga 
arbetsgivare åt många ekonomstudenter på universitetet och att det därför finns ett stort 
intresse för denna undersökning. Vårt urval är alltså ett så kallat icke-sannolikhetsurval, det 
vill säga att vårt urval inte är slumpmässigt utan vi har utifrån vår subjektiva bedömning valt 
ut ett antal revisionsbyråer och dess rekryteringsansvariga/medarbetare samt 
revisorsassistenter som gått utbildningen vid Umeå universitet51. 

4.2. Access/Tillgänglighet 
Vi anser överlag att tillgängligheten i intervjuerna har varit god, vi har som tidigare nämnt 
hållit studien anonym vilket ytterligare underlättat vår tillgänglighet. Vi går nu in lite närmare 
på hur tillgängligheten har varit på respektive intervjugrupp. 

4.2.1. Rekryteringsansvariga 

De frågor som vi sammanställt inför intervjuerna är inte så kallade känsliga frågor, de berör 
inte ämnen som exempelvis gör att intervjuobjektets agerande eller åsikter kan ifrågasättas 
och därför anser vi att vi har full access. Alla rekryteringsansvariga visade sig vara vana vid 
frågor runt rekrytering vilket gör att det inte har varit svårt att få svar på dessa frågor. Frågor 
som rört framtiden har varit svårare att svara på. Detta är förståligt då dessa enbart kan 
resultera i spekulationer, vilket kan vara känsligt för respondenterna. 
 

4.2.2. Revisorsassistenterna 

Här anser vi också att accessen är god men vi frågade revisorsassistenterna om vad de ansåg 
om sin kompetens när de anställdes. Denna bild blir givetvis väldigt subjektiv men vi tror att 
den kan tillföra ett bredare perspektiv på studenternas kunskaper. 
 

                                                 
50www.largestcompanies.se/, 2008-01-25 
51 Bell, E., Bryman, A., 2005, s 124 
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4.2.3. Barbro Bolander 

I intervjun med Barbro fanns inga svårigheter att få svar på några frågor, däremot hade vi 
själva inte allt för god kunskap om ämnet vilket kan ha resulterat i att frågorna vi ställt inte 
berört området tillräckligt djupt. 
 
 

4.3. Inför intervjuerna 

4.3.1. Huvudstudien 

För att genomföra studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebar att vi 
utformade en intervjumall med mer öppna frågor ställda utifrån vårt teorikapitel. Eftersom vi 
inte hade en alltför djup förförståelse så kunde dessa frågor ge oss den kunskap vi behövde för 
att ställa följdfrågor, vilket är en del av syftet vi hade med att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer.  
 
Efter att ha kontrollerat intervjufrågorna grundligt utifrån vårt syfte och våra teorier, så ringde 
vi runt till lokala kontor tillhörande de fem största revisionsbyråerna i landet för att finna 
lämpliga kandidater. Vi begränsade oss inte till några specifika revisionsbyråer på grund av 
att december månad är en väldigt upptagen tid för revisorer, och vi var tvungna att göra vår 
undersökning inom den uppställda tidsramen, så vi fick vara mer flexibla och interjuva de 
kandidater som vi anser har högst relevans till vår undersökning. Vi fick tag i tre lämpliga 
kandidater till de rekryteringsansvariga/rekryteringsmedarbetare som vi sökte. Två av dessa 
intervjuer skedde genom möten nere på lokalkontoren i Umeå. En rekryteringsmedarbetare 
var stationerad i Stockholm men var delaktig i rekryteringen till det lokala Umeå kontoret 
vilket vi ansåg fortfarande skulle vara en relevant person för undersökningen. På grund av 
avståndet valde vi därför av ekonomiska skäl samt bekvämlighetsskäl att utföra den intervjun 
per telefon vilket ledde till att endast en av oss författare kunde utföra intervjun.  
 
Vi fann även fyra lämpliga kandidater till de revisorsassistenter vi sökte. Först hade vi som 
mål att enbart intervjua revisorsassistenter med minst två års erfarenhet men en av 
intervjuerna skedde med en revisorsassistent som enbart arbetat som revisorsassistent i tre 
månader. Vi beslöt att ta med denna intervju i vår undersökning för att ge oss en inblick i hur 
man upplever yrket och hur man värderar de kunskaper som man förvärvat under utbildningen 
från ett nytt perspektiv. Det vill säga, vi ville att någon som precis gått ut utbildningen skulle 
ge oss en bättre inblick i nyttan av utbildningen i arbetslivet.  
 
Eftersom revisorer är väldigt upptagna i december månad fick vi lov att acceptera att vår 
undersökning blev utsträckt på cirka två veckors tid. Vid vår första kontakt med 
intervjupersonerna som skedde via telefon presenterade vi syftet med uppsatsen och en 
övergripande beskrivning av de frågor vi skulle komma att ställa. Vi såg det inte som 
nödvändigt att skicka ut frågorna i förväg då vi dels ansåg att de frågor vi skulle ställa var 
inom de områden som intervjupersonerna var väl insatta i, samt att vi inte ville att personerna 
skulle läsa in sig på frågor som de inte hade kunskap om och på så sätt få mer feedback om 
frågorna var möjliga att svara på utifrån den kunskap som de redan hade.  
 
 



 

20 
 

4.3.2. Delstudie 

Efter vi genomfört vår första intervju, som skedde med en rekryteringsansvarig, så insåg vi 
vikten av personlighet inom detta yrke. Vi ville därför poängtera vikten av personlighet, som 
del i vår undersökning, och efter ett tips från vår handledare beslöt vi oss för att ta kontakt 
med Barbro Bolander som arbetar på Human Resource avdelningen (HR) hos Linderbergs 
Grant Thornton i Stockholm. Barbro är HR-ansvarig på kontoret och har varit med i 
utvecklingen av personlighetsprofiler. 
 Personlighetsprofiler som bland annat används vid rekryteringen till Umeåkontoret. Vi ansåg 
därför att vi ville ha mer information kring dessa analyser och bokade en relativt ostrukturerad 
telefonintervju med Barbro där vi ställde några frågor runt hur analysen går till och vad syftet 
med den är. Denna undersökning är till för att ge oss en djupare förståelse för 
rekryteringsprocessen och de faktorer som spelar in vid den. 
 

4.4. Genomförande av intervjuer 
 
Vi valde, som tidigare nämnts, att försöka att i så stor utsträckning som möjligt göra 
personliga intervjuer. Av de totalt åtta intervjuerna var sex stycken personliga där vi har 
träffat intervjupersonerna nere på deras lokala kontor. Samtliga personliga intervjuer har 
genomförts i antingen lokalkontorets konferensrum eller intervjupersonens kontor. Vi började 
med att återigen ge en kort presentation av uppsatsen och dess syfte så att intervjupersonerna 
var medvetna om vilken typ av frågor som skulle ställas. Eftersom intervjuerna gjordes i 
konferensrum eller på ett kontor har riskerna för störningar varit minimal. Det skedde dock 
två störningar, den ena skedde under vår intervju med rekryteringsansvarig 1 och berodde på 
ett missljud i bandspelaren som fick oss som intervjuade att bli oroliga för inspelningen och vi 
stannade bandet en kort stund för att kontrollera detta. Det gjorde att intervjupersonen kom av 
sig och glömde bort vad den sista frågan var. Vi ställde då helt enkelt om frågan och intervjun 
kunde fortsätta utan större komplikationer. Den andra störningen skedde under slutet av vår 
intervju med revisorsassistent 1, då en medarbetare till denne kom in i konferensrummet och 
frågade om vi snart var klara. Det kan ha fått effekten att intervjupersonen kan ha känt sig 
stressad, men eftersom det var i slutet av intervjun tror vi inte det fick någon större betydelse 
för svaren. Telefonintervjuerna skötte vi i en lugn lokal med hemtelefon där det inte heller 
förkom några störningar. Det vi kan nämna är att rekryteringsansvarig 2 pratade i sin mobil 
för att kunna gå ifrån sitt kontor och på så sätt slippa störningsmomenten som fanns på 
kontoret. Telefonintervjun med Barbro Bolander blev aningen kort, men syftet med intervjun 
var att få mer bakgrund om personlighetsanalyser och vi ansåg oss fått tillräckligt med 
information för att tillföra något till vår studie. 
 
Intervjuerna med revisorsassistent 2 och 3 samt med rekryteringsansvarig 3 är kortare än de 
andra. Detta tror vi beror på att personerna antingen kan har varit stressade eller ovana vid 
intervjuer. Svaren de gav var väldigt korta och de kändes ibland som att de inte hade tid eller 
lust att svara på våra frågor. Revisorsassistent 2 var dock betydligt lugnare både före och efter 
inspelningen så dennes korta svar tolkar vi som ovana vid denna typ av intervjuer. 
 
Här nedan följer information om när intervjuerna ägt rum, av vilken typ de har varit samt 
ungefär hur långa intervjuerna har varit: 
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Intervjuperson Datum Intervjutyp Intervjulängd Intervjuare 
Rekryteringsansvarig 1 071206 Personlig Ca 35min Marcus & Ida 
Revisorsassistent 1 071207 Personlig Ca 24min Marcus & Ida 
Revisorsassistent 2 071207 Personlig Ca 14min Marcus & Ida 
Rekryteringsansvarig 2 071210 Telefon Ca 22min Marcus 
Barbro Bolander – HR 071211 Telefon Ca 8min Ida 
Revisorsassistent 3 071212 Personlig Ca 13min Marcus & Ida 
Revisorsassistent 4 071214 Personlig Ca 18min Marcus 
Rekryteringsansvarig 3 071219 Personlig Ca 14min Marcus & Ida 
 

4.5. Bearbetning av intervjuer 
 
Allt eftersom intervjuerna utfördes, transkriberade vi dessa. Eftersom en del intervjuer enbart 
utfördes av en intervjuare delade vi upp transkriberingarna på så sätt att den person som inte 
höll i intervjun transkriberade denna. Detta har gjort att båda författarna haft bra inblick i vad 
som sagts under alla intervjuer. Vi gjorde därefter korta sammanfattningar av vad som 
kommit fram under intervjuerna och skickade dessa sammanfattningar till intervjupersonerna 
så att de kunde godkänna de fakta som vi skrivit där. Detta gjorde vi eftersom när man läser 
transkriberingar leder det till vissa tolkningar av intervjupersonens svar och vi ville eliminera 
risken för feltolkningar. Eftersom några av intervjupersonerna har velat vara anonyma, både 
med eget och revisionsbyråns namn så har vi gjort hela studien anonym för att det inte ska gå 
att ta reda på vilka byråer som faktisk har varit med i undersökningen. Därmed är alltså titlar 
inkluderade. Vi har valt att kalla alla intervjupersoner som är inkopplade i 
rekryteringsprocessen för rekryteringsansvariga. Beträffande den empiriska mättnaden anser 
vi att den är relativt god. Intervjuerna gav i stort inte särskilt olika resultat, snarare känner vi 
att respondenterna bekräftade vad de andra hade sagt i stor mån. Visserligen kanske fler 
intervjuer hade gett ytterligare åsikter och svar men vi är nöjda med den empiriska mättnaden 
utifrån förutsättningarna, särskilt med tanke på tidsbegränsningen vi hade för denna 
undersökning. Här nedan presenteras kort vilken anonym byrå som representeras av vilka 
intervjupersoner: 
 
 
Intervjuperson: Företag: 
Rekryteringsansvarig 1 Revisionsbyrå A 
Rekryteringsansvarig 2 Revisionsbyrå C 
Rekryteringsansvarig 3 Revisionsbyrå B 
Revisorsassistent 1 Revisionsbyrå B 
Revisorsassistent 2 Revisionsbyrå B 
Revisorsassistent 3 Revisionsbyrå D 
Revisorsassistent 4 Revisionsbyrå A 
 

4.6. Kritik mot källor samt undersökningen 
 
De intervjupersoner vi valt anser vi, som vi nämnt tidigare, vara av hög relevans för 
undersökningen. Vi kan dock kritisera vårt urval. Inför intervjuerna glömde vi fråga 
revisorsassistenterna exakt vilken utbildning som de besatt. När vi ringde till kontoren så 
frågade vi efter revisorsassistenter med en examen från Umeå universitet. Detta fick som 
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utfall att alla revisorsassistenterna inte hade läst enligt programmet för en magisterexamen i 
redovisning. En intervjuperson hade exempelvis inte läst D-kurserna i redovisning alls och en 
annan hade inte läst alla D-kurser, vilket gjorde att deras åsikter om utbildningen inte ger en 
rättvisande bild och detta får vi beakta i vår analys.  
 
Sedan att en intervju av en rekryteringsmedarbetare skedde via telefon får den konsekvensen 
att vi inte kan göra samma grundliga analys kring intervjun som vid personliga intervjuer, 
vilket också var en av grunderna till varför vi valde att göra personliga intervjuer i första 
hand. Det finns även andra faktorer som har gjort att undersökningens relevans har sjunkit. Vi 
ville se om utbildningen ger de kunskaper som rekryteringsansvariga kräver på 
revisionsbyråerna, men eftersom vi har intervjuat revisorsassistenter som tagit examen för ett 
antal år sedan kan vi inte ge en rättvisande bild av de kunskaper som ges idag förutom 
huruvida de rekryteringsansvariga är nöjda med kunskapen eller ej. Vår ursprungliga tanke 
var alltså att få både revisorsassistenternas åsikter samt de rekryteringsansvarigas åsikter för 
att se huruvida dessa stämde överens. 
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5. Empiri 
Här presenteras utfallet av studien, alltså respondenternas svar. Kapitlet är indelat temavis 
för att vara mer lättläst och följsamt. Först presenteras de intervjuer som gjorts med 
revisorsassistenter, deras bakgrund, yrkesbeskrivning och syn på utbildningen. Sedan 
presenteras intervjuerna med rekryteringsansvariga, här har vi valt att presentera varje svar 
mer individuellt eftersom skillnaderna var större mellan dessa än hos revisorsassistenterna. 
 

5.1. Revisorsassistenter 
 

5.1.1. Bakgrund 

De revisorsassistenter som vi intervjuat har arbetat som revisorsassistenter mellan två och tre 
år, förutom revisorsassistent 3 som endast har arbetat som det i tre månader. 
Utbildningsmässigt så skiljer sig intervjupersonerna sig åt, samtliga uppfyller dock de krav 
som ställs för att kunna bli godkända/auktoriserade.  
 
Revisorsassistent 1 har läst fyra år vid Umeå universitet, men har istället för att läsa 
redovisning på D-nivå valt att läsa marketing/management.  
 
Revisorsassistent 2 har läst fem år totalt, varav ett år utomlands och resterande fyra på Umeå 
universitet. 
 
Revisorsassistent 3 har läst fyra år vid Umeå universitet. Utöver civilekonomprogrammet har 
hon även läst en kurs i bokföring som gick via studieförbundet. 
 
Revisorsassistent 4 läste först två år vid civilekonomprogrammet vid Luleå Tekniska 
universitet för att sedan läsa två år vid Umeå universitet. Hon har även studerat utomlands. 
 

5.1.2. Yrkesbeskrivning 

Alla revisorsassistenter som vi intervjuat beskriver sitt yrke väldigt lika. De vanligaste 
beskrivningarna som nämndes var: berikande, varierande, socialt samt stressigt. 
Revisorsassistent 4 beskriver yrket som: 
 
”det innebär att jobba med otroligt mycket olika saker inom olika branscher, olika kunder, 
olika storlekar på företag men även olika arbetsuppgifter” 
 
Alla berättar också att de som revisorsassistent har andra arbetssysslor än bara revision, såsom 
rådgivning, löpande redovisning, granska deklarationer, göra bokslut med mera. Det är något 
som gör att många finner yrket så varierande. 
 
Hur en vanlig arbetsdag ser ut berättar flera av intervjupersonerna att det beror på om de 
befinner sig inne på kontoret eller om det är ute på uppdrag på något företag. En del beskriver 
det som att det inte finns någon ”vanlig” arbetsdag eftersom yrket är såpass varierande. 
Flertalet revisorsassistenter svarar att mycket beror på storleken på företaget man ska 
revidera, om företaget är stort jobbar man i större team och åker då oftast ut till företaget, men 
om man istället ska revidera ett mindre företag t.ex. enmansföretag sköter man oftast 
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revisionen från kontoret. Revisorsassistent 1 berättar att revision går ut på att titta i bokslutet 
och sedan titta på vilka poster som det finns risker i. Revisorsassistent 4 berättar att det blir 
mycket arbete med datorer då det är en revisors arbetsredskap. Hon säger också att det kan bli 
mycket frågor rörande revisionen, men eftersom man alltid jobbar i team med en påskrivande 
revisor finns det alltid någon att vända sig till.  
 
Ingen av de tillfrågade revisorsassistenterna hade någon bra uppfattning om vad revision 
innebar, eller vad en revisor praktiskt sysslade med när de gick på universitetet. 
Revisorsassistent 3 säger att hon hade velat att någon kom in från arbetslivet och berättade om 
vad en revisor gör osv. Revisorsassistent 4 säger att det hade varit bra för studenterna att få 
lösa olika case för att få en inblick i vad en revisor gör. 
 
På frågan om vilka faktorer som de tror var avgörande för att just de fick anställning som 
revisorsassistent svarar alla fyra att de tror att det berodde till stor del på deras personlighet 
men även på deras höga betyg, tidigare erfarenheter från t.ex. extrajobb på ekonomiavdelning, 
utlandsstudier samt engagemang i studentföreningar och företagskvällar. Revisorsassistent 4 
poängterar särskilt att det är mycket viktigt med social kompetens för att kunna bli en bra 
revisor. 
 

5.1.3. Internutbildningen 

Revisorsassistenterna 1, 3 och 4 har sedan de började sina anställningar följt en 
”utbildningstrappa” som i början är relativt grundläggande med t.ex en kurs som heter 
Bokslutsredovisning. De berättar att internutbildningen blir mer individuell efter ett tag och 
att utbildningen anpassas efter vad de ska jobba med, exempelvis koncerner. Assistent 2 hade 
redan några års erfarenhet från en redovisningsbyrå vilket innebar att hennes situation såg 
något annorlunda ut. Hon läste inte de första kurserna i bokföring utan fick börja direkt med 
lite mer avancerade kurser. Tre av de tillfrågade säger sig känna igen mycket av 
internutbildningskurserna från det dem läste på universitetet, särskilt från kursen 
externredovisning, men de påpekar dock att internutbildningen är mycket mer intensiv och 
praktisk. Den fjärde revisorsassistenten säger sig inte känna igen mycket av 
internutbildningen från kurserna hon läst på universitetet, enbart det som hon läste under 
beskattningsrätten känns igen. Revisorsassistent 1 berättar att internutbildningen är uppdelad i 
veckokurser och att man är en grupp som åker iväg på dessa. Hon säger att eftersom man 
oftast är samma grupp som åker iväg på utbildning får man chansen att knyta kontakter och 
dessa kontakter kan man få ett utbyte av senare i arbetslivet. 
 
Förutom internutbildningen har de flesta av revisorsassistenterna en handledare som de får 
sina arbetsuppgifter av och som de kan vända sig till när de stöter på problem. De säger dock 
att de även kan vända sig till de flesta på kontoret om de behöver hjälp men att de först och 
främst skall vända sig till handledaren eller mentorn, som i de flesta fall är en annan 
revisorsassistent som har jobbat lite längre. Revisorsassistent 1 säger att hon inte har blivit 
tilldelad en särskild handledare utan den som hon har fått arbetsuppgiften av har även varit 
den hon har frågat när hon har stött på svårigheter eller haft funderingar. På revisionsbyrå A 
har man även möjlighet att välja en personlig coach som hjälper en att utvecklas i sin 
yrkesroll, eller förbättra sin arbetssituation. 
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5.1.4. Utbildningen 

Gemensamt säger de fyra att de anser sig ha störst nytta av kurserna Externredovisning, 
Handelsrätt samt Beskattningsrätt som de läste vid Umeå universitet. Tre av 
revisorsassistenterna anser att redovisningskurserna på C-nivå gick in för mycket på 
redovisningspraxis och regler för stora internationella företag, IAS och så vidare. De hade 
hellre lärt sig mer om redovisning i svenska bolag eftersom det är nästan enbart sådana som 
de kommer i kontakt med i sitt yrke. Revisorsassistent 1 säger att det är först efter några år 
som man börjar arbeta med större utländska företag, om ens då och då är risken att man har 
glömt det som man läst under till exempel FEK C. Revisorsassistent 4 anser i motsats till de 
andra att just momenten på FEK C är de kurser som hon har haft mest nytta av i sitt yrke.  
 
Något som alla hade velat ha i utbildningen är praktiska moment. Revisorsassistent 1 berättar 
att när hon gick på universitetet fanns det ett ”mentorprogram” där universitet samlat ihop 
mentorer från olika företag och sedan fick studenterna söka en mentor med hjälp av ett 
personligt brev där man beskrev vad man ville göra i arbetslivet. Sedan parade universitet 
ihop en student med en mentor och dessa fick sedan hålla kontakten under ett år. På så sätt 
kunde studenterna få en inblick i hur det gick till ute i arbetslivet. Hon anser att detta moment 
hjälpte henne att få en inblick i vad hon ville arbeta med och hon tror att många studenter idag 
inte har en aning om hur det ser ut eller går till på ett kontor eftersom många inte har den 
typen av arbetserfarenhet om ens någon erfarenhet alls. Revisorsassistenterna förslår även att 
universitetet borde integrera verklighetsanknutna case som ett stöd för att ge en inblick i vad 
yrket innebär. Flera av de intervjuade har även nämnt att fler gästföreläsare ifrån arbetslivet 
skulle kunna hjälpa studenterna att få en syn på yrket. Alla är dock eniga om att det inte får bli 
för mycket praktiska moment inriktade mot revision eftersom alla på programmet inte 
nödvändigtvis ska bli revisorer. Revisorsassistent 1 berättar att när hon gick på universitet 
gick hon själv på många företagsluncher/presentationer för att själv skaffa sig kunskap om 
vad olika yrken innebar och detta är någon som hon rekommenderar alla studenter att göra. 

 

5.2. Rekryteringsansvariga/medarbetare 
 

5.2.1. Utgallringar – sortering av ansökningar 

Vi presenterar här kort vad de intervjuade rekryteringsansvariga/medarbetarna berättat om 
sina utgallringar av ansökningar. Eftersom processen skiljer sig lite mellan de olika 
revisionsbyråerna har vi valt att presentera varje revisionsbyrå för sig. 
 

Revisionsbyrå A 

Rekryteringsansvarige på revisionsbyrå A säger att de två senaste rekryteringarna skett via 
webben, via ett ansökningsprogram där den sökande kunnat lägga in sin CV, sitt personliga 
brev och sina betyg. Han säger att man försöker gå igenom ansökningarna allteftersom de 
kommer in under ansökningstiden, gärna tillsammans med en kollega. Detta för att gallringen 
som sker efter ansökningstiden gått ut ska gå snabbare. Intervjupersonen säger att ett lämpligt 
antal att plocka ut till intervju brukar vara mellan åtta och tio personer och om man då är två 
personer som läser igenom alla ansökningar för att sedan sammanstråla och se om det är några 
kandidater som båda valt ut så får man på så sätt två personers åsikter.  
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Revisionsbyrå B 

Rekryteringsansvarig på revisionsbyrå B berättar att de främst annonserar ut sina platser via 
deras hemsida eller via platsannonser. Han säger också att generellt sett vill de rekrytera de 
som har tagit sin examen, alternativt de som kanske har uppsatsen kvar om rekryteringen sker 
under våren. Han anser att A och O är hur man har skrivit sin ansökan och att man i alla fall 
har några VG bland betygen.  
 

Revisionsbyrå C 

Rekryteringsmedarbetare på revisionsbyrå C börjar sin rekryteringsprocess med att lägga upp 
alla jobb och alla annonser på företagets hemsida. Där lägger de upp en profil över de 
personer de söker efter och sedan så går de igenom ansökningarna på HR i Stockholm. De har 
en central personalavdelning som går igenom alla ansökningar som har kommit in och de som 
då gallras ut matchas mot de krav som de ställer på personen som till slut ska få tjänsten. I 
samråd med kontorschefen i Umeå gör de först ett grovurval och sedan kallar de in en del 
personer för intervju, ungefär fem stycken av de inkomna ansökningarna.  
 
På frågan om hur kravprofilen för revisorsassistenter ser ut svarar hon att den skiljer sig lite 
grann beroende på vilket kontor som söker en ny assistent. HR rekryterar i hela Sverige och 
det kan se lite olika ut beroende på om man söker till Stockholm eller om man söker till Umeå 
men att de väger samman många olika delar till en helhet. Hon säger att det bland annat: 
 
”… är väldigt viktigt att ha en bra eller rätt personlighet, driv och affärsmannaskap i sig, det 
är ju mycket klientkontakter det handlar om så att man har det, att man är social och framåt 
och så…” 
 
 

5.2.2. Intervjuer 

När de rekryteringsansvariga kallar in kandidater till anställningsintervju har de gallrat ut så 
att det endast är mellan fem och tio kandidater kvar.  
 

Revisionsbyrå A 

Intervjupersonen berättar att innan de senaste intervjuerna som denne gjort har han tagit in 
personerna som ska in på intervju på en slags förintervju där personen fått tillfälle att 
presentera sig inför den rekryteringsansvarige samt även kontorschefen. Han säger att syftet 
med detta är att dels få presentationen avklarad samt även att få kandidaten att bli av med den 
värsta nervositeten, han menar på att bli av med den värsta nervositeten är viktigt för att få se 
personens verkliga jag och få en mer avslappnad intervju. Sedan vid själva intervjutillfället 
sitter även företagets regionala Human Resource (HR) ansvarige med för att hjälpa den 
rekryteringsansvarige och kontorschefen med intervjun. Han berättar att det är den HR 
ansvariges ansvar att sköta intervjuns struktur så att kontorschefen och den 
rekryteringsansvarige ska få en känsla om kandidaten. Han säger att revisionsbyrå A inte har 
någon form av vetenskapliga tester när det gäller rekrytering av revisorsassistenter, men att 
det däremot förekommer när man söker mer erfaren personal. 
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Revisionsbyrå B 

Vid anställningsintervjuer deltar kontorschefen, någon från personalavdelningen och 
eventuellt en revisor, detta för att de ska kunna bolla lite frågor med varandra. Intervjun går 
till så att alla presenterar sig kort och sedan får den sökande till tjänsten berätta om sig själv, 
sina meriter och erfarenheter och så vidare. Sedan får han eller hon berätta om hur han eller 
hon agerar i olika situationer, till exempel vid grupparbeten. Några får genomgå en enklare 
personlighetsanalys men i slutändan är det intrycket som de närvarande vid intervjun får som 
avgör vem som får tjänsten. Ingen personlighet är rätt eller fel utan man passar in olika bra i 
olika situationer säger intervjupersonen, utifrån det fattar de tillsammans ett beslut om vem 
som skall erbjudas tjänsten. Vidare säger han att det är bra om man under intervjun ger ett 
lugnt och stabilt intryck samt att man kan se en viss mogenhet i svaren. 
 

Revisionsbyrå C 

På revisionsbyrå C brukar de fem utvalda personerna få träffa både en från HR-avdelningen 
och kontorschefen för en intervju. Om de efter det känner att de behöver mer underlag får 
aspiranterna träffa kontorschefen och kanske någon mer från kontoret på en andra intervju. 
Under den första intervjun brukar kandidaterna få göra ett verklighetsförankrat case som tar 
ungefär en kvart. Caset finns till för att de rekryteringsansvariga ska få en överblick över 
personens redovisningskunskaper. Under intervjuerna följer de upp och går djupare in på de 
kunskaper och erfarenheter som kandidaterna beskrivit i sina personliga brev och CV. 
 

5.2.3. Kunskaper/meriter 

I detta avsnitt berättar intervjupersonerna från de olika byråerna vad de anser om Umeå 
universitets utexaminerade studenters kunskaper och vilka meriter/kvaliteter som man 
värderar högre. 

Revisionsbyrå A 

Han säger att utgallringen görs utifrån ett helhetsintryck man får av CV, betyg och personliga 
brevet, men han tror att personliga brevet och personlighet är något man fäster mest vikt på 
eftersom när man ska rekrytera utgår man från vilka egenskaper man söker i en person. 
Intervjupersonen säger sedan att denne letar efter dessa egenskaper i personliga brevet och 
beskriver personliga brevet som en inblick i personens egenskaper där denne: 
 
”gett en bild av sig själv som, som är den som jag tror behövs vid den befattning vi söker.” 
 
Intervjupersonen på byrå A säger att han inte har så mycket erfarenhet av att rekrytera från 
andra universitet än ifrån Umeå, men han anser att de sökande håller en bra kvalité, han anser 
att deras betyg är bra och att ambitionsnivån är hög och att välja mellan kandidaterna är alltid 
ett svårt beslut. Vidare säger han att det enda studenterna saknar när de kommer ut i 
arbetslivet är en helhetssyn på sammanhanget hur alla de olika kurser man har läst och yrket 
hänger ihop. Detta är något som intervjupersonen själv kände sig sakna när denne började 
arbeta; det praktiska med hur en årsredovisning ser ut och hur den hänger ihop med det man 
har läst. Han anser dock att sammanhanget inte är någonting som universitet kan ge 
studenterna utan säger att sammanhanget ges av yrket. 
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Revisionsbyrå B 

Rekryteringsansvarige på revisionsbyrå B säger att det viktigaste som de tittar efter under den 
första gallringen är: att den sökande har tagit sin en civilekonomexamen med inriktning mot 
redovisning, att man har bra betyg med i alla fall några VG och att personen har gjort något av 
värde vid sidan av studierna, t.ex. varit engagerad i en studentförening. Han påpekar även att 
man har större chans att klara sig igenom första utgallringen om han eller hon har skrivit en 
intresseväckande och genomtänkt ansökan. 
 
Han anser att Umeå-studenterna står sig väl jämfört med studenter från andra högskolor och 
universitet men han påpekar att utbildningen är lite för teoretisk, att de nyanställda 
assistenterna oftast saknar ren praktisk erfarenhet. Vissa kan till och med behöva lära sig vad 
en leverantörs- och kundfaktura är. Han lägger även till att han förstår att det kan vara svårt 
att införa praktiska moment i utbildningen men att någon form av praktisk erfarenhet hade 
varit önskvärd från deras sida, det hade medfört att man känner igen sig lite mer när man 
börjar jobba. Han säger att vissa saker som studenterna läser kanske nästan är ”för svårt” 
istället, att det hade vart bättre att lära sig det grundläggande först. På frågan varför vissa 
universitet har bättre rykte än andra tror respondenten att det har att göra med tidigare 
erfarenheter av rekryteringar men även att vissa universitet har ett ”flott namn” och ett rykte 
som kanske har hängt med ett tag. 
 

Revisionsbyrå C 

Rekryteringsansvariga på revisionsbyrå C berättar att när de nyanställer kollar de på vilka 
betyg den sökande har, det är även väldigt positivt om man har gjort något vid sidan om 
studierna, t.ex. engagerat sig i studentaktiviteter eller studentengagemang. 
Arbetslivserfarenhet är alltid ett plus och det är väldigt bra om det är anknutet till ekonomi, 
även utlandserfarenhet ses som något positivt eftersom det bidrar förutom förbättrade 
engelskkunskaper även till personlig mognad och andra delar som är väldigt viktigt i en 
global organisation. Hon kan inte säga vilken av dessa delar som har störst vikt utan de vägs 
samman till en helhet. Exakt vilka kurser man har läst är enligt den rekryteringsansvariga inte 
det viktigaste så länge man har en examen med fullständiga betyg och eventuellt vilken 
inriktning man hade på uppsatsen man skrev. På frågan om Umeåstudenternas kunskaper 
håller god kvalitet gentemot studenter med examen från andra svenska universitet svarar hon 
så här: 
 
”… flera universitet har ju inte revision som en kurs och att man kanske generellt skulle 
önska att man kanske ibland var mer konkret när man kommer som nyutexad så har man väl 
inte så stor koll har man väl upptäckt: vad är revision? vad är redovisning? Vad innebär 
jobbet” 

 

5.2.4. Framtiden 

Här presenteras lite korta spekulationer som de rekryteringsansvariga har om framtiden. 

Revisionsbyrå A 

Den intervjuade på revisionsbyrå A tror att framtiden för yrket ser ljus ut, även om det kan 
komma att bli en dipp i efterfrågan om/när revisionsplikten slopas. Hur många personer som 
kommer efterfrågas anser intervjupersonen är svårt att svara på och vill inte spekulera allt för 
mycket. Intervjupersonen tror dock att efterfrågan på rådgivare kan blir högre och anser att 
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revisorer kommer bli kompetenta rådgivare och att detta inte kommer påverka yrket 
nämnvärt. Vidare tror han att yrket kommer bli ännu mer säljinriktat. Eftersom valet av 
revisor är fritt måste en revisor kunna bygga en relation med kunden, så är det viktigt att 
denne kan sälja in sig själv hos kunderna. Han tror att studenterna säkert kan hjälpas av en 
säljkurs men tror samtidigt att man har den talangen bara man har bra social kompetens. 
 
Intervjupersonen säger att han tror att det kommer bli en ny revisorsexamen, men inte att det 
kommer påverka kravprofilen nämnvärt och han tror inte heller att det kommer krävas att man 
har läst fem års utbildning för att vara intressant för revisionsbyråerna utan att ett femte år ger 
en mer personlig nytta, som kanske kan löna sig på sikt. 
 

Revisionsbyrå B 

Hur kravprofilen kommer förändras när revisionsplikten slopas säger rekryteringsansvarige på 
revisionsbyrå B att han inte riktigt vet, att det är jättesvårt att säga, men om det blir betydligt 
mindre revision i framtiden kommer det kanske att bli en lite annan kravprofil. Han tror att de 
då förmodligen kommer bli mer rådgivare till företaget och kommer efterfråga någon som är 
mer utåtriktad och lite mer affärsmässig, men det är ju samtidigt svårt att bedöma hur 
affärsmässig en 25-åring är. 
 
På frågan om hur han tror att kravprofilen kommer att ändras om kraven för auktorisation 
ändras till åtta år sammanlagt svarar han att det beror på vad som kommer hända med 
revisionsplikten. Han anser att de som jobbar företrädelsevis med ägarledda företag och dem 
som jobbar med börsbolag har två helt olika typer av uppdrag och att arbetsuppgifterna är så 
pass olika att man borde dela upp det. Antingen jobbar man med stora företag eller med små. 
Vidare säger han att han tror att de i framtiden kommer att anställa fler som arbetar med 
redovisning och med rådgivning men att kravprofilen kommer att se ungefär likadan ut.  
 

Revisionsbyrå C 

Den intervjuade tror inte att kravprofilen kommer ändras särskilt mycket när revisionsplikten 
slopas eftersom hon inte tror att efterfrågan kommer minska. Hon anser att de 
revisorsassistenter de anställer är så pass goda rådgivare att även om efterfrågan ändras mer 
mot rådgivning tror hon inte att kravprofilen kommer ändras. Hon säger att det är kvaliteter 
som de redan letar efter hos sina nyanställda. På frågan hur kravprofilen kommer ändras om 
kraven för auktorisation kräver sammanlagt åtta års utbildning och arbetslivserfarenhet svarar 
hon att självklart anpassas profilen efter marknaden och samhällets krav men att hon inte kan 
peka konkret på exakt hur det kommer att ändras i så fall. Att revisionsplikten kommer slopas 
ser hon inte som ett hot utan som att fler möjligheter bildas. På frågan om hur 
anställningsbehovet kommer att se ut den närmaste framtiden säger hon att det är svårt att 
spekulera i det eftersom det kan hända så mycket på bara något år och att det är så mycket på 
gång i branschen nu men att det helt klart ser ljust ut. 
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5.3. Intervju med Barbro Bolander – Lindebergs Grant Thornton 
 
Barbro är HR ansvarig på Lindebergs Grant Thornton’s Stockholms kontor, hon har jobbat 
med HR frågor i över tio år och är insatt i rekryteringen till lokalkontoren, bland annat Umeå 
kontoret. 
 
Barbro berättar om de personlighetsprofiler som de gör på Linderbergs och säger att de inte 
vill kalla det ett test utan snarare en analys. Barbro säger att analysen gör dem på Lindebergs 
när de plockar in kandidaterna för en andra personlig intervju. Hon säger att analysen 
beskriver kandidaternas personlighet, hur dem är som person och så vidare. Analysen går till 
på så vis att kandidaterna får ett papper med ca 23-24 adjektivkombinationer om fyra adjektiv. 
Kandidaterna får sedan ta ställning till vilka adjektiv i kombinationen som stämmer bäst 
överens med dem själva och rangordna dessa efter hur de stämmer in med deras personlighet, 
exempel på adjektiv kan vara snäll, glad, entusiastisk, positiv. Barbro säger att det kan vara 
svårt att bestämma vilka adjektiv som passar en bäst, men att i slutändan så ger man en bild av 
hur man förhåller sig till dessa adjektiv och det är utifrån den bilden som profilen bildas.  
 
Profilen används sedan som underlag precis som CV, eller personligt brev. Hon säger att 
syftet med personlighetsanalysen är att ge ett underlag till den kommande 
anställningsintervjun, alltså att om de ser en tendens i profilen att personer med en sådan 
profil oftast prioriterar struktur och ordning så kan de under intervjun fråga vad personen 
anser om just struktur och ordning och vad personen behöver för att komma till sin rätt i sin 
yrkesroll. Hon berättar att de har använt sig av den här typen av profiler i cirka tio års tid. 
Barbro säger även att profilen inte spelar en avgörande roll i rekryteringen utan bör ses som 
ett underlag för dem själva för att skynda på processen lite, hon beskriver det som: 
 
”att lite snabbare kunna sätta fokus på olika frågor” 
 
Avslutningsvis säger Barbro att analysen stämmer bra överens med verkligheten och att det är 
många personer som känner igen sig i profilen.  
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6. Analys 
Här sammankopplas det presenterade resultatet tillsammans med de teorier som 
undersökningen bygger på. 
 
 

6.1. Rekryteringsprocessen 
 
Rekryteringsprocessen hos revisionsbyråerna vi intervjuat kan mycket väl kännas igen från 
det som står i Bolander, P., (2002) om vilka steg som ingår i rekryteringsprocessen. Alla de 
rekryteringsansvariga vi intervjuat har berättat att de annonserar ut sina lediga platser av 
revisorsassistenter via deras hemsida och platsannonser i tidningar. Detta stämmer mycket väl 
överens med det Knocke, W. m.fl. (2003), skriver: Att för kvalificerade tjänster ses inte 
arbetsförmedlingen som en lämplig rekryteringskanal52.  Rekryteringen av revisorsassistenter 
hos de revisionsbyråer vi intervjuat sker mest externt, detta tror vi beror på det som nämns i 
Knocke, W53 om syftet med intern rekrytering är till för att ge de anställda stimulans och 
utvecklingsmöjligheter i yrket. Men yrket revisorsassistent kan nog mer liknas med ett 
ingångyrke i branschen vilket man sedan utgår ifrån för att avancera. 
 
När det gäller utgallringarna av ansökningar säger de intervjuade rekryteringsansvariga att de 
försöker gallra ut för att få ner antalet kandidater som ska tas in på intervju, ett rimligt antal 
verkar vara mellan 5-10 stycken. Detta kan vi identifiera med det som beskrivs i Knocke54 
samt Gellner55 som ”ett hanterbart antal att plocka ut för intervju”. Vilka som sköter 
utgallringen av ansökningar varierar lite från byrå till byrå. Utgallringen på revisionsbyrå A 
sker med hjälp av personal på det lokala kontoret, där försöker de vara två som läser igenom 
alla ansökningar för att sedan gallra ut ansökningarna tillsammans och på så sätt få två 
personers åsikter på samtliga kandidater. På revisionsbyrå C sker däremot utgallringen på ett 
kontor i Stockholm, de har alltså en central personalavdelning vars syfte är bland annat att 
granska alla ansökningar som kommer in från lokalkontoren.  
 
De rekryteringsansvariga vi har intervjuat har alla bekräftat de teorier som vi haft om 
kravprofilen. De har berättat att den kravprofil som deras byrå har är uppställd utifrån 
revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1). De beskriver det som 
att de kandidater som de finner intressanta är främst de som har behörighet att bli 
auktoriserade revisorer, det vill säga de som har läst 160 poäng enligt RNFS 1996:1. Detta är 
det grundläggande kravet för att vara intressant för byråerna, men de berättar att en 
magisterexamen inte är något krav. Kravprofilen är alltså en av de faktorer som styr 
utgallringen, men enligt rekryteringsansvarig 1 handlar det om mer än så. Han säger att det 
handlar om att skapa sig en känsla av individen. En känsla som skapas av meritförteckningen, 
personliga brevet och betygen, det är känslan av dessa tre faktorer som ger en bild av 
kandidaten. 
 
När de rekryteringsansvariga/medarbetarna på revisionsbyråerna ska till att fatta ett beslut för 
vem som ska erhålla anställningen säger samtliga att detta sker genom en avvägning av alla 

                                                 
52 Knocke, W m.fl., 2003, s 32 
53 Ibid.  
54 Ibid., s 34 
55 Gellner. L, 2003, s 76  
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faktorer. Det vill säga CV, personligt brev, eventuella tester samt individens personlighet... 
Dessa faktorer är de som vägs samman för att fatta beslutet på samtliga revisionsbyråer som 
vi intervjuat och detta tolkar vi som att det är svårt att rangordna faktorerna efter dess 
betydelse eftersom varje kandidat är unik. Som rekryteringsansvarig A berättar så handlar det 
om att skapa sig en känsla om personen, att försöka få en helhetsbild. I Knocke, W. m.fl. 
(2003), står det att beslutet inte blir objektivt eftersom det alltid blir en person som beslutet 
ligger hos och att en individs subjektiva bedömning alltid resulterar i att beslutsfattaren väljer 
en individ som påminner om sig själv eller känns välbekant.56 
 

6.2. Revisorns uppgifter 
 
Revisorsassistenterna beskrev sitt yrke lite varierande men alla nämnde att yrket var väldigt 
flexibelt och omväxlande. De flesta beskrev det också som ett yrke där man dagligen möter 
många människor och skapar kontakter. Alla revisorsassistenter säger att de mestadels sysslar 
med revision, alltså att de granskar viktiga poster i resultat och balansräkningen och 
kontrollerar dessa poster genom att fysiskt titta igenom större transaktioner och verifikat. De 
flesta sysslade dessutom med löpande bokföring, granskning av deklarationer och 
skattefrågor. Revisorsassistent 1 förklarar att hon fick syssla mycket med löpande bokföring 
som nyanställd, vilket hon tyckte var bra. Hon anser att på så sätt lär de nyanställda sig 
grunderna och eftersom revision bygger på just bokföring/redovisning är det viktigt att 
fokusera på just detta. När vi jämför dessa uttalanden med vad den praktiska beskrivningen av 
revision enligt FAR säger så känner vi givetvis igen de beskrivningar som getts, men 
samtidigt förstår vi att man som revisorsassistent även har andra arbetssysslor än revision. 
Givetvis varierar det dessutom från byrå till byrå samt hur långt in i yrkesrollen man har 
kommit. En del av de revisorsassistenter som vi talat med har berättat att deras arbetsuppgifter 
ständigt förändras och att de hela tiden får mer ansvar. Detta ser vi som ett sätt för 
revisionsbyråerna att successivt förbereda revisorsassistenterna på de kommande 
revisorsproven.  
 
Alla revisorsassistenter genomgår en intern utbildning av något slag, som de flesta uttryckt 
det så finns en utbildningsplan att följa för att bli godkänd och senare auktoriserad. Denna 
utbildningsplan är strikt upplagd till en början men blir med individuell allt eftersom 
revisorsassistenten kommer in i yrket och ges möjlighet att välja en sorts inriktning inom 
revision. De första kurserna som verkar vara gemensamma för samtliga revisorsassistenter 
som inte har tidigare erfarenhet av bokföring och redovisning är just en bokföringskurs, samt 
en kurs i revision.  
 

6.3. Civilekonomprogrammets mål 
 
Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet har som mål att erbjuda en bred bas inom flera 
olika ekonomiområden.57 Enligt högskolelagen skall utbildning på grundnivå utveckla 
studenternas: 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,  

                                                 
56 Knocke. W m.fl., 2003, s 34 
57 www.usbe.umu.se/, 2007-12-15 
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- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och - beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet.58 
 
Vidare i högskolelagen kan man läsa att utbildning på avancerad nivå skall innebära 
fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå 
och skall, utöver vad som gäller på grundnivå, 
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,  
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer och  
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)59 
 
Det vi här vill belysa är att enligt högskolelagen är det mycket viktigt att studenterna får lära 
sig att självständigt och kritiskt formulera och lösa problem, detta med syfte att öka 
beredskapen inför arbetslivet. Samtliga intervjuade revisorsassistenter anser att de saknade 
praktiska moment i utbildningen då praktisk undervisning hade kunnat förbereda dem bättre 
för yrkeslivet. De har dock förståelse för att det inte finns särskilt stort utrymme för praktiska 
moment inriktat mot revision eftersom inte alla som läser programmet vill bli revisorer, det 
måste finnas tid för andra moment för att kunna ge en bred bas för alla som läser programmet 
att stå på, något som även är specificerat i de nationella målen för Civilekonomprogrammet. 
Revisorsassistenterna föreslår att universitetet borde integrera verklighetsanknutna case som 
ett stöd för att ge en inblick i vad yrket innebär. Flera av de intervjuade har även nämnt att fler 
gästföreläsare ifrån arbetslivet skulle hjälpa studenterna att få en syn på yrket. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Umeå universitet alltså inte lever upp särskilt väl till 
kraven på att studenterna skall förberedas på att självständigt kunna möta problem i 
arbetslivet eftersom de knappt får någon praktisk undervisning alls. 
 
Övergripande är det tre stycken kurser från Umeå universitet som de intervjuade 
revisorsassistenterna anser sig ha störst nytta av i sitt yrke: Extern redovisning, Handelsrätt 
samt Beskattningsrätt. Tre av revisorsassistenterna anser att redovisningskurserna på C-nivå 
gick in för mycket på redovisningspraxis och regler för stora internationella företag, IAS och 
så vidare. De hade hellre lärt sig mer om redovisning i svenska bolag eftersom det nästan är 
enbart sådana som de kommer i kontakt med i sitt yrke. De tror att det är först efter ett antal år 
som de kan ha nytta av denna internationella praxis och regler och då är risken att man har 
glömt det mesta av det eftersom det då är några år sedan man läste det. Vi vill dock poängtera 
att en revisorsassistent går mot strömmen och anser att hon har haft stor nytta av 
redovisningskurserna som ingår i Företagsekonomi C. Vi kan nu konstatera att samtidigt som 
respondenterna säger sig sakna praktisk erfarenhet har de erhållit en djupare teoretisk kunskap 
som de flesta av dem inte anser sig ha någon nytta av. Kanske borde Umeå universitet ta till 
sig denna kritik och istället för att gå in på internationella regler som endast gäller för 
börsnoterade företag, något som är ovanligt att arbeta med när man är yrkesverksam revisor i 
Umeåregionen, införa mer praktiska moment så som verklighetsanknutna case. Något som vi 
dock vet att universitetet under höstterminen 2007 har infört under den första 
redovisningskursen i Företagsekonomi C. 
 

                                                 
58 www.hsv.se/, 2007-12-15 
59 Ibid. 
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6.4. Kommunikation och förväntningar 
 
Revisionsbyrån och de rekryteringsansvariga vid byrån ses som en slags sändare till de 
framtida revisionsassistenterna, de har i uppdrag att förmedla en rättvis bild av yrket till 
studenterna, förutsett att bilden förmedlas överhuvudtaget, samt att se till att antalet 
störningar, så kallat brus, minskas väsentligt. Sändarna (revisionsbyråerna) använder sig av 
olika medier t.ex. föreläsningar, case och annonser i tidningar och på nätet. Avkodning sker 
då när mottagarna, i detta fall studenterna, deltar vid case övningarna eller läser annonserna. 
Mottagarna eller i detta fall studenterna har även förväntningar på hur yrket kommer att vara, 
förväntningar som revisionsbyråerna får svårare att leva upp till om kommunikationen är 
bristfällig. Det är alltså viktigt att revisionsbyråerna ser till att ge en rättvisande bild av sitt 
yrke och sitt företag, en bild som stämmer överens med vad en revisor verkligen gör och vad 
yrket innebär. När kommunikationen är brister tar studenternas egna förväntningar och vad 
det tror om yrket, överhanden, vilket resulterar i att upplevelsen av yrket avviker från 
förväntningarna. Det kan sluta med att den nyrekryterade revisorsassistenten inte blir 
tillfredsställd i sitt yrkesval. Det är därför mycket viktigt att revisionsbyråerna gör sitt yttersta 
för att förhindra att det uppstår besvikelser och missförstånd när de senare skall anställa dessa 
studenter. Vi anser att revisionsbyråerna är bra på att välja rätt media för att förmedla sitt 
budskap samt att de väljer en bra kodning, problemet sitter snarare i att de är och framför allt 
har varit dåliga på att försöka förmedla bilden av sitt yrke alls, detta baserar vi på att ingen av 
de intervjuade revisorsassistenterna sade sig ha en bra bild över vad en revisor egentligen gör 
rent praktiskt. De sade att det berodde på att de inte hade fått någon information alls utifrån 
yrkeslivet om vad en revisor verkligen gör. Vi precis som de tillfrågade revisorsassistenterna 
anser att Umeå universitet borde införa mer praktiska inslag i utbildningen som till exempel 
case övningar och att en revisor kommer dit och berättar vad han eller hon gör rent praktisk. 
Vi anser även att studenterna saknar en helhetsbild av hur kurserna man läser hänger ihop 
med själva yrket. Dock har vi förståelse för att detta kan vara svårt att genomföra rent 
praktiskt i utbildningen, något som de intervjuade assistenterna och rekryteringsansvariga 
backar upp oss i. En av de rekryteringsansvariga påpekade dock att så länge man har 
grundkunskaperna får man sammanhanget när man väl börjar arbeta.  
 
En annan viktig sak som studenter bör tänka på är att är att skaffa sig en någon slags 
erfarenhet av att arbeta på kontor, t.ex. se till att man vet hur det fungerar med leverantörs- 
och kundfakturor och lär sig de andra grundläggande sakerna som sker på en 
ekonomiavdelning. Detta är ett bra komplement till allt det teoretiska som Umeå universitet 
förmedlar under sina kurser, något som både assistenter och rekryteringsansvariga ser som en 
stor fördel när man söker arbete efter studierna. 
 
Samtliga tillfrågade rekryteringsansvariga anser att de studenter med en examen från Umeå 
universitet som de har rekryterat har levt upp till deras förväntningar. Rekryteringsansvarige 
på byrå A sade att Umeå universitets studenter håller en generellt god kvalitet, deras betyg är 
bra och ambitionsnivån är hög.  
 

6.5. Framtiden 
 
Två av de intervjuade rekryteringsansvariga tror att när revisionsplikten slopas kommer 
efterfrågan på revisorer minska men att efterfrågan på rådgivare kommer att öka. Den tredje 
rekryteringsansvariga anser att de personer som de anställer redan är goda rådgivare vilket 
inte kommer att ändra kravprofilen nämnvärt även vid slopandet av revisionsplikten. Hon 



 

35 
 

säger att de redan letar efter personer som har dessa kvaliteter. Två av de tillfrågade säger att 
de tror att de kanske kommer efterfråga någon som är lite mer utåtriktad, affärsmässig och 
säljinriktad, men en av dem påpekar dock att det kan vara svårt att avgöra hur pass bra säljare 
en 25-åring är. Framtiden är alltid svår att spekulera om, särskilt för en bransch som denna där 
det ständigt sker så mycket förändringar. Inom de närmaste åren kommer att ske stora 
lagändringar och därmed förändringar för revisorerna, men vad som än händer anser de 
rekryteringsansvariga vid de tre olika revisionsbyråerna att framtiden för branschen i stort 
trots allt ser ljus ut.   



 

36 
 

7. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel förklarar vi slutsatserna som kan dras utifrån denna undersökning. Vi ser även 
om undersökningen uppfyller sitt syfte samt vad undersökningen bidragit till ämnesområdet. 
 
 

7.1. Slutsatser 
 
Rekryteringsprocessen ute på revisionsbyråerna skiljer sig inte nämnvärt från den klassiska 
modellen. Detta beror förmodligen på att revisionsbyråerna anställer årligen så mycket folk att 
de har fått en mer raffinerad rekryteringsprocess och har god kunskap om rekrytering. 
Annonseringen av lediga platser sker oftast externt via byråns hemsida och platsannonser i 
tidningar. Detta är ett tecken på att tilliten till arbetsförmedlingen är låg inom branschen. 
Beslutet om vem som slutligen får anställningen sker genom en avvägning mellan de 
viktigaste faktorerna CV, personligt brev och personlighet. Vi har lagt märke till att 
personlighet kan vara en avgörande faktor när kandidaterna annars är likvärdiga. Bland annat 
märks detta på att vissa revisionsbyråer faktiskt utför personlighetsanalyser. 
Personlighetsanalysen spelar som tidigare nämnt ingen avgörande roll utan är mer ett redskap 
för de rekryteringsansvariga så att dessa kan lägga fokus på rätt typ av frågor. 
 
När det gäller tidigare meriter är det alltid lättare att få anställning genom att ha visat 
framfötterna under studietiden, det vill säga arbetat på sidan av studierna samt att ha 
engagerat sig i studentföreningar eller liknande. Den kompetens som revisionsbyråerna 
efterfrågar hos studenterna tillhandahåller Umeå studenterna mycket väl och Umeå universitet 
har ett mycket gott rykte hos revisionsbyråerna över hela landet. Något som framkom 
undersökningen som har förvånat oss var det faktum att alla revisorsassistenter inte har en 
magisterexamen i redovisning, något som vi själva trodde var ett måste för att kunna bli 
anställd på en revisionsbyrå. De flesta av revisorsassistenterna vi intervjuade hade någon 
tidigare erfarenhet av redovisning vilket vi själva tror kan ha haft en avgörande roll för deras 
anställning. 
 
De kurser som revisorsassistenterna säger sig ha haft mest nytta av i sitt yrke har varierat från 
person till person, men de flesta nämnde att den externa redovisningskursen på FEK A har 
varit en bra grund att stå på. En del nämnde även att redovisning på C-nivå var för 
internationell och att de ännu inte sett nyttan av denna kurs. De trodde däremot att de kan ha 
nytta av det senare i arbetslivet, men att de kan ha glömt allt för mycket av kursen innan dess. 
 
De flesta av revisorsassistenterna hade ingen bra uppfattning om vad en revisor arbetade med 
innan de fick anställning. Förslag som getts för att förbättra detta var bland annat att integrera 
mer praktiska moment av redovisning i utbildningen, förslagsvis case, vilket numera finns 
integrerat i utbildningen och som vi som studenter vill passa på att lyfta fram som en positiv 
åtgärd. Andra åtgärder som föreslogs var att ta in fler föreläsare från arbetslivet för att ge 
studenterna en bättre inblick i olika yrken. En sak som vi fann intressant var att en 
revisorsassistent hade erfarenhet av ett mentorprogram på Umeå universitet, där universitetet 
samlade ihop personer från arbetslivet och lät sedan intresserade studenter söka till dessa 
personer, för att sedan låta studenterna och de från arbetslivet hålla kontakten under ett halvår 
för att ge studenterna just en bättre inblick i vad olika yrken innebär.  
 



 

37 
 

Vad en revisors arbetsuppgifter består av varierar från byrå till byrå och efter hur långt i 
karriären denne har kommit. Men beskrivningen av just revision har varit entydig att granska 
resultat och balansräkningen, att med hjälp av bokföringen och verifikat granska poster i 
årsredovisningar. Det personliga ansvaret ökar givetvis ju längre personen arbetat, men att 
som revisorsassistent får du mycket hjälp in i yrkesrollen bland annat genom mentorskap samt 
internutbildning.  
 
Framtiden är svår att spekulera i men de flesta tror att en avskaffad revisionsplikt inte kommer 
att minska den höga efterfrågan på revisorer nämnvärt i framtiden. Om de mindre företagen 
inte behöver revisorer tror de flesta rekryteringsansvariga att företagen istället kommer 
efterfråga rådgivare och att kravprofilen för rådgivare kommer att se ut som för 
revisorsassistenter. En av de rekryteringsansvariga tror att de kommer efterfrågas mer 
säljinriktade personer till revisorsyrket, han understryker att yrket är en säljande relation 
mellan revisorn och dennes kunder. En ny revisorsexamen tror ingen av de tillfrågade att det 
kommer förändra kravprofilen på studenterna, som student kommer man ändå att vara 
intressant även om man inte läst 5 år. 
 
 

7.2. Avslutande diskussion samt studiens bidrag 
 
Vad krävs då för att bli revisorsassistent? Tydligen så är inte magisterexamen ett måste i 
dagens läge vilket vi tydligt sett på de intervjuade revisorsassistenternas bakgrund. Det 
viktigaste är att man uppfyller kraven för att kunna bli godkänd och helst auktoriserad revisor, 
det vill säga man ska helst ha läst 160 poäng. Om man vill förbättra sina chanser till en 
anställning bör man givetvis engagera sig vid sidan av studierna, studera utomlands eller på 
annat sätt visa att man kan ta för sig. Det går inte att säga att någon kurs är viktigare än någon 
annan, det går endast att poängtera vikten av att lära sig grunderna inom redovisning. Det som 
vi däremot själva tror fäller avgörande är just vilken personlighet man har, alltså vilken typ av 
människa man är. Revisorsyrket är ett mycket utåtriktat yrke där du måste besitta en hög grad 
av social kompetens och vara beredd att ständigt möta nya människor. Givetvis sysslar 
revisorer fortfarande mycket med siffror, men vi tror inte att det räcker att vara en så kallad 
”siffermänniska” i det moderna revisorsyrket. Uppfattningen vi fått av de 
rekryteringsansvariga om framtiden för yrket är att efterfrågan kommer att fortsätta vara stor, 
även om fokus kan komma att gå från revision till rådgivning istället. Vad Bolognaprocessen 
spelar för roll för kravprofilen i framtiden kan man endast spekulera i, det nämns däremot att 
utbildningens kvalitet idag är mycket hög och att de rekryteringsansvariga inte ser det som en 
nödvändighet för studenterna att ha en längre utbildning då revisionsbyråerna själva 
tillgodoser studenterna med den kunskap de behöver. Många har idag ingen god uppfattning 
om vad yrket rent praktiskt innebär, vilket vi tror leder till att många människor som söker till 
revisorsyrket inte passar in där, men att de samtidigt inte kommer förbi intervjuerna eller 
personlighetsanalyserna. Vi ser det som positivt att Umeå universitet har integrerat ett 
praktiskt case på redovisningskurserna på C-nivå, men vi tror att ett case kunde har varit till 
stor nytta redan på A-nivå för att ge studenterna mer inblick i revisorsyrket innan de väljer sin 
inriktning. Vi anser i övrigt att Umeå universitet skulle kunna ha fler föreläsare från 
arbetslivet med koppling till programmets inriktning. 
 
Avslutningsvis vill vi återkoppla vår undersökning till vårt syfte. Vårt syfte var att ta reda på 
vad som krävs för att bli revisorsassistent, vad det innebär att vara revisorsassistent samt om 
bilden som förmedlas av yrket stämmer överens med verkligheten. Vi anser att vår studie ger 
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oss svar på detta, trots att båda författarna var oerfarna vid intervjuer av personlig typ. Om vi 
däremot haft mer vana av den typen av intervjuer hade undersökningen förmodligen blivit 
bättre och mer djupgående än vad den blev.  
 
Eftersom studien är deduktiv så kan vi anse att studien inte i någon teoretisk utsträckning 
hjälp till att revidera teorierna, snarare bekräftas de bara. Vi tror däremot att denna studie kan 
vara till praktiskt nytta för dels Umeå universitet, samt även för revisionsbyråerna. Vi tror att 
studien hjälper dessa med tips hur bilden av yrket bättre ska förmedlas. Vi tror även att denna 
uppsats kan vara till glädje för civilekonomstudenter som känner sig just osäkra på vad yrket 
innebär och vad som egentligen krävs för att bli revisorsassistent. 
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8. Sanningskriterier 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi studiens tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet för 
att se hur studien uppfyller dessa kriterier. 

 

8.1. Tillförlitlighet 
 
”Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir 
desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.”60  
 
Med tillförlitligheten av undersökningen i baktanke försökte vi utforma våra intervjufrågor på 
ett sådant sätt att de inte skulle kunna vara ledande. Vidare försökte vi i så stor utsträckning 
som möjligt vara båda två närvarande vid intervjuerna. Vi anser att det ökar tillförlitligheten 
av undersökningen eftersom man då är två som tolkar svaren och känner av hur stämningen är 
i rummet osv. Vid en intervju med en revisorsassistent var det dock bara Markus som 
närvarade vilket kan ha genererat en annan tolkning av svaren från respondenten än hur det 
hade blivit om vi båda två hade varit närvarande. För att minska riskerna för minskad 
tillförlitlighet av denna intervju jämfört med de andra lyssnade Ida igenom den inspelade 
intervjun med respondenten för att i någon mån hjälpa Marcus att tolka svaren. 
 
”Reliabiliteten blir oftast aktuell då man gör en kvantitativ undersökning…”61  
 
Det kan vara svårt med tillförlitligheten i allmänhet vid kvalitativa intervjuer eftersom man 
endast intervjuar ett fåtal personer och bygger undersökningen utifrån deras svar. Olika 
personer kan ha vitt skilda åsikter i olika frågor men vi anser att vi har ansträngt oss för att få 
största möjliga tillförlitlighet i alla fall, till exempel intervjuade vi både assistenter och 
rekryteringsansvariga från några olika revisionsbyråer i Umeå för att få de olika byråernas syn 
på frågorna.  
 
Interbedömarreliabilitet ser till hur reliabiliteten är mellan oss som intervjuare och 
uppsatspartners62. Vi har varit noga med att samtala om våra intryck av respondenternas 
beteenden och svar för att se om våra observationer överensstämmer med varandra för att det 
inte skall uppstå eventuella missförstånd oss emellan. 
 

8.2. Giltighet (Validitet) 
 
”Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 
hänger ihop eller inte.”63 
 
För att öka giltigheten av vår undersökning hade vi utformat intervjufrågor i förväg innan vi 
träffade respondenterna, dessa frågor utformade vi grundligt för att de skulle vara så breda 

                                                 
60 Bryman & Bell, s. 48 
61 Ibid 
62 Patel, s. 86 
63 Ibid. 
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och öppna som möjlig för respondenten men ändå ge ett relevant svar av värde för vår 
undersökning. När vi utformade intervjufrågorna hade vi syftet med undersökningen och våra 
frågeställningar i åtanke. Vi försökte ställa frågor som i så stor mån som möjligt skulle 
besvara det vi ville få svar på i undersökningen. Förutom redan utformade och genomtänkta 
frågor fanns det även rum för spontana frågor under intervjuerna vilket ger rum för att fylla i 
eventuella luckor som uppkom under intervjun. För att öka giltigheten ytterligare skickade vi 
sammanfattningar av intervjuerna till varje respondent för att se att vi inte hade feltolkat eller 
utelämnat något som kunde ha ändrat resultatet av vår undersökning. 
 
Det finns två olika slags validitet: innehållsvaliditet och intern validitet. Innehållsvaliditet 
innebär att någon utomstående granskar instrumentet64. I denna undersökning har vi förlitat 
oss på intervjupersonernas feedback på vår intervjumall. Intern validitet mäter istället i vilken 
mån resultatet stämmer överens med verkligheten.  
 
”Det som studeras är människors konstruktion av verkligheten, hur de upplever världen” 65  
 
Eftersom verklighet är något abstrakt som var och en har sin egen bild av kan det vara svårt 
att säga hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten men vi anser att vi ger en relativt 
bra bild över hur det förhåller sig ”i verkligheten” eftersom vi har intervjuat personer från 
flera olika revisionsbyråer runt om i Umeå som ger oss en representativ bild över just Umeå 
regionen. 
 

8.3. Överförbarhet 
 
Det kan vara svårt att genomföra undersökningen igen och få samma resultat eftersom vi har 
använt oss av kvalitativa intervjuer av ett fåtal personer. Hade man intervjuat några andra 
personer kanske svaren hade sett mer eller mindre annorlunda ut men samtidigt tror vi att de 
personer vi har intervjuat till en viss mån kan representera alla rekryteringsansvariga och alla 
revisorsassistenterna i Umeå som har läst vid Umeå universitet eftersom vi har intervjuat 
personer från nästan alla de större revisionsbyråerna i Umeå. Dessa revisionsbyråer är relativt 
lika i sitt utförande och upplägg. Undersökningen är även svår att överföra till andra kontor i 
landet då dessa kan ha helt andra synpunkter på vilka meriter som är viktigaste, eller vilka 
kurser som nyttan är störst av. 
 
Något som hade kunnat ge vår undersökning en större generaliserbarhet hade kanske varit om 
vi hade intervjuat någon manlig revisorsassistent. Alla fyra intervjuade revisorsassistenter var 
kvinnor, kanske hade en intervju med en manlig kandidat givit ett annat resultat.  
 

                                                 
64 Patel, R., 2003, s 86 
65 Merriam, S., 1994, s 178 
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Bilaga 1 - Civilekonomprogrammet 
Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet erbjuder en bred bas inom flera olika 
ekonomiområden. Under de första tre terminerna läser studenten Företagsekonomi A, 
statistik, juridik samt Nationalekonomi A. Efter dessa tre terminer väljer den som vill bli 
revisor inriktningen företagsekonomi vilket innebär att man under de kommande åren läser 
kurser som till exempel Företagsekonomi B och Företagsekonomi C. Utbildningsplanen för 
programmet fastställs av styrelsen vid Umeå universitet. Programmet leder till en 
civilekonomexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå, Vilka lagar och regler som 
gäller för utbildningar på grundläggande samt avancerad nivå finns specificerade i 
Högskolelagen 1 kapitlet, 8 och 9 paragrafen. 66 
 
8§ Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på 
nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. 
Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 
 
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,  
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet. 
 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 
utveckla förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.  
- följa kunskapsutvecklingen och  
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173) 
 
9§ Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna 
får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. 
 
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och 
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på 
grundnivå, 
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,  
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer, och  
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)” 67 
 
De nationella målen för Sveriges alla civilekonomutbildningar är att studenten skall besitta de 
kunskaper som krävs och ha förmågan att arbeta självständigt och kvalificerat inom olika 
ekonomiområden. De kurser och kursplaner inom civilekonomprogrammet, inriktning 
redovisning, som vi har valt att se närmare på är: Externredovisning, Räkenskapsanalys och 
värdering, Finansiering, Beskattningsrätt, Handelsrätt, Redovisningsteori och praxis i ett 
internationellt perspektiv, Koncernredovisning, Value Based Management Accouting och 
Advanced Financial Accounting. 
 

                                                 
66 www.usbe.umu.se/, 2007-11-22 
67 www.hsv.se/, 2007-11-21 
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Bilaga 2 - Bolognaprocessen 
 
Den 1 januari 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i Sverige med 
utgångspunkt i den så kallade Bolognaprocessen som är ett samarbete mellan 45 europeiska 
länder för att skapa ett gemensamt europeiskt område för högre utbildning. De viktigaste 
målen är: 
 

• Tydliga och jämförbara examina, bland annat genom att skapa en gemensam 
referensram för examina. 

• Tre utbildningsnivåer som bygger på varandra 
• Ett gemensamt poängsystem 
• Större rörlighet för studenter och personal 
• Gemensamma standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring 

 
Regeringen har även presenterat ett program för att internationalisera den svenska högskolan.  
Detta ska bland annat ske genom att berörda myndigheter ska vara aktiva internationellt samt 
att rekryteringen av utländska studenter ska öka. Sverige har även på initiativ av Europeiska 
kommissionen inrättat en Bolognaexpertgrupp. 68  
 
I och med Bolognaprocessen tillkommer en ny examen, tvåårig masterexamen. Detta gör 
alltså utbildningens längd totalt fem år. I denna studie vill vi se om detta förändrar 
kravprofilen hos revisionsbyråerna. 

                                                 
68 www.hsv.se/, 2007-11-27 
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Bilaga 3 – Intervjumall rekryteringsansvariga 
 
Innan intervjun startas: 
 
Vill du vara anonym? 
 
Denna intervju gäller rekrytering av revisorsassistenter! 
 
Utgallringar 
 
Hur ser er utgallring av ansökningar ut? Vilka går bort direkt? 

- kravprofil, meriter, personliga brevet, betygens betydelse 
 
Hur ser er kravprofil ut för revisorsassistenter? 
 
Vilka meriter väger tyngst? Rangordning? 
 
Hur väl anser ni att studenter från Umeå universitet uppfyller dessa krav? 
 
Om ja 
Finns det något område där deras kunskaper är för grunda? 

- kompetensbrist som inte borde finnas? 
 
Hur står sig utexaminerade studenter från Umeå universitet mot andra universitets utbildade? 
 
Varför har vissa högskolor/universitet bättre rykte? 
 
Vad anser ni om studenter från Umeå universitets redovisningskunskaper? 
 
Hur tillgodoser ni de nyanställda med den kompetens de behöver? 

- internutbildning, fadderskap etc. 
 
Mer utförligt om internutbildningen?(läses ej, endast för vetskap) 
 
Intervjuer 
Vilka saker spelar in på era personintervjuer?, Kan ni rangordna efter betydelse? 

- klädsel, personlighet, stämmer överens med bilden som ges i personliga brevet? 
 
Är era intervjuer strukturerade? 

- riktlinjer, vad vill ni ta reda på? 
 
Hur går en intervju till? Vilka från er byrå deltar? Hur lång tid tar en intervju ungefär? 
 
Sker det någon form av tester under en intervju? 
 
Framtiden 
 
Hur tror ni er kravprofil kommer ändras om revisionsplikten slopas? 
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- ställs andra krav på rådgivare? 
 
Det finns ett förslag om att ersätta de nuvarande två revisorsexamina med en ny endast 
auktoriserad revisor. De nya kraven skulle alltså vara att man ska ha 8 års erfarenhet dels i 
form av akademisk utbildning och dels arbetslivserfarenhet. Hur tror ni en sådan förändring 
skulle påverka er kravprofil? Kommer ni då att ställa krav på att alla ska ha läst 5 år? 

- kommer det krävas högre poäng för att vara intressant och för att komma igenom 
första gallringen? 

- Bolognaprocessen en del av de nya kraven? 
 
 

Avslutande frågor 
 
Hur tror du anställningsbehovet av revisorer förändras inom de närmaste 5 åren? 
 
Skillnad mellan anställningsbehovet i hela landet och er byrå?  
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Bilaga 4 – Intervjumall revisorsassistenter 
 
Innan intervjun startas: 
 
Vill du vara anonym? 
 
Vilken utbildning gick du innan du började här? (OBS kan bli upprepat senare) 
 
Yrkesbeskrivning 
 
Hur länge har du jobbat som revisorsassistent? 
 
Hur skulle du sammanfatta din uppfattning om ditt yrke? 

- (övergripande kännetecken?) 
 
Kan du ge några exempel på några vanliga arbetssysslor, hur ser en typisk arbetsdag ut? 
 
Hur bra kunskap om revision hade du innan du började som revisorsassistent. 
 
Internutbildning 
 
Hur var den interna utbildningen som du fick genomgå, dess utformning? 
 
Fick du något annat stöd för att hjälpa dig in i yrkesrollen? 

- fadder, handledare enkla arbetsuppgifter case etc.? 
 
Kände du igen mycket av den interna utbildningen från universitetet? 
 
Meriter, extrakurser och utbildningar 
 
Hade du läst någon extrakurs eller utbildning som inte ingick i ditt program? 
 
Vilken merit, kvalité tror du avgjorde när du blev anställd? 
 
Vilka kurser från Umeå universitet känner du att du har störst nytta av i din nuvarande 
yrkesroll?  

- kan det ha varit något annat än kurser, sociala aktiviteter som universitetet 
anordnade? 

- Ev. extrakursens betydelse? 
 

Känner du att du saknat något moment eller kurs i din utbildning som kunde ha underlättat 
ingången i ditt arbete? 
 
Anser du att universitetet kunde ha integrerat något moment till för att förbättra dina 
kunskaper om revision innan examen? 
 
Är det något du känner att vi har missat som kan vara av värde för vår undersökning? 
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Bilaga 5 – Intervjumall Barbro Bolander 
 
Innan intervjun startas: 
 
Vill du vara anonym? 
 
Intervjun: 
 
Hur ser testet ut? Vad mäter ni? Utformning etc. 

- vad försöker ni få fram med testet? 
 
Stämmer testet bra överens med verkligheten? 
 
När i rekryteringsprocessen görs testet? 
 
Hur länge har ni sysslat med sådana tester? 
- vad var anledningen till att ni integrerade testet i era intervjuer?  
 
Av hur stor vikt är testet? Avgörande för vem som får anställning eller? 
 
Känner ni att syftet med testet uppfylls? 
 


