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Förord 

Vår uppsats skrevs hösten 2012 på Handelshögskolan vid 

Umeå Universitet. Uppsatsen är på 15 högskolepoäng och 

ingår som en obligatorisk del i författarnas ekonomie 

kandidatexamen. 

Vi vill tacka revisionsföretagen som valde att ställa upp på 

våra intervjuer. De har givit oss många trevliga och 

intressanta samtal. 

Framförallt vill vi dock tacka vår handledare Johan 

Jansson. Han har både varit trevlig och kommit med 

många bra infallsvinklar och konstruktiv kritik 



Sammanfattning 

Varje år är det ett stort antal studenter som väljer inriktningen revision på högskolor och 

universitet. Enligt Ekonomifakta (2012) börjar ungefär 1000 nyutexaminerade 

ekonomer på någon av landets fyra största revisionsföretag. Det stora antalet 

utexaminerade och den goda arbetsmarknaden för revisorer (Mitt yrke 2012) gör det 

aktuellt att undersöka vilka kompetenskrav och förväntningar revisionsföretagen har på 

de nyutexaminerade ekonomerna. Med tanke på olika företagsskandaler där revisorer i 

högsta grad varit inblandade, exempelvis Carnegie-affären (Affärsvärlden, 2010), tyckte 

vi att det tillförde studien en ytterligare dimension att ta hänsyn till vilka kompetenskrav 

och förväntningar revisionsföretag har inom hållbarhet och företagsetik. 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka kompetenskrav och 

förväntningar som revisionsföretag har på nyutexaminerade ekonomer. Ett delsyfte är 

även att belysa på vilket sätt etik och hållbarhet är del i denna kontext. 

Vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer med åtta personer som jobbar med 

rekrytering på rikstäckande revisionsföretag i Sverige. Vårt resultat visar att de 

studerade revisionsföretagen ser kompetens som ett vitt begrepp. De värdesätter social 

kompetens, men ser delvis olika på vad begreppet innefattar. Social kompetens 

värdesätter de lika högt som utbildning hos sina kandidater. De vill också att 

arbetssökande ska ha en god analytisk förmåga och vara motiverade, engagerade, drivna 

och lättlärda. Det viktiga för revisionsföretagen är att de nyutexaminerade ekonomerna 

uppfyller Revisorsnämndens krav på kurser, om de är civilekonomer eller ej spelar 

ingen roll. Detta avspeglas i det faktum att ingen av respondenterna kan ge en korrekt 

definition av begreppet civilekonom. Etik är något de värdesätter men de ställer inga 

krav på kurser eller kompetens i ämnet. Kunskaper inom hållbarhet är inget de lägger 

någon större vikt vid, även om en del respondenter på ett personligt plan betonar 

begreppet. 

Analysen syftade till att jämföra respondenternas svar med varandra och tolka svaren 

utifrån kontexten och olika teoretiska perspektiv. Att respondenterna betonar social 

kompetens kan till exempel bero på att revisorsyrket är ett socialt yrke med mycket 

kundkontakt och samarbete mellan kollegor. Respondenternas krav på analytisk 

förmåga kan bero på deras vilja att säkra tjänsternas tekniska kvalitet. Avsaknaden av 

tydliga krav på praktiska kunskaper och etisk kompetens skulle kunna hänföras till 

förekomsten av interna utbildningar hos revisionsföretagen. Hållbar utveckling menar 

de flesta revisionsföretagen inte berör dem, och därför har de inga krav på kunskaper 

inom hållbarhet.  

I slutsatsen ger vi några praktiska förslag till olika intressenter. Vi föreslår att studenter 

bör undersöka arbetsgivarnas kompetenskrav innan de börjar söka jobb. Ett förslag till 

revisionsföretagen är att i ett tidigare skede förmedla sina kompetenskrav och 

förväntningar till studenterna. Två förslag till högskolor och universitet är att dels 

erbjuda studenter en möjlighet att lära sig praktiska redovisningskunskaper, och dels att 

erbjuda eller göra det obligatoriskt med kurser i etik och hållbar utveckling inom 

ekonomprogrammen. För att få fler företag att beakta hållbar utveckling, tror vi en 

förändring i lagstiftningen skulle behöva genomföras. Det skulle då handla om ett 

lagkrav på att en hållbarhetsredovisning måste vara en del av årsbokslutet. 

Avslutningsvis menar vi att Revisorsnämnden bör genomföra årliga prov i yrkesetik för 

revisorer.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Begreppet revisor nämndes första gången i Aktiebolagslagen 1895 (Lovén och 

Andersson, 2011 s. 1). Det ställdes inga krav på utbildning eller oberoende (SOU 

2008:32). I samband med efterspelet vid Ivar Kreugers död och hans företagsimperiums 

fall började revisorers kompetens, etik och oberoende diskuteras i större omfattning 

(Wallerstedt, 2009 s. 139–140). Denna utveckling fortsatte och kompetenskraven ökade. 

Detta berodde dels på ett hårdare regelverk och dels på att företagens transaktioner och 

förehavanden kom att kräva en större granskning. I den globaliserade världen uppstår 

ofta mer komplicerade affärstransaktioner (Wallerstedt, 2009 s. 286). I Sverige har vi 

idag revisionsplikt för alla aktiebolag som uppfyller två av följande tre punkter: har en 

större omsättning än tre miljoner; har mer än 1,5 miljoner i balansomslutning; eller har 

fler än tre anställda (Regeringskansliet, 2010). 

I Sverige utbildas varje år cirka 6000 civilekonomer enligt en artikel av Malmström i 

SvD (2010). De utbildas på högskolor och universitet över hela landet inom flera olika 

inriktningar. Beroende på universitet eller högskola läser de till den treåriga ekonomie 

kandidatexamen eller den fyraåriga civilekonomexamensutbildningen 

(Högskoleförordningen, 1993:100, Bilaga 2 kap 4). Båda utbildningarna uppfyller de 

krav Civilekonomernas riksförbund (2012) ställer för att kunna kalla sig civilekonom. 

Är kraven för dessa utbildningar uppfyllda står det sedan högskolorna och universiteten 

fritt att ha kurser och inriktningar som motsvarar innehållet i högskoleförordningen. 

Utbildningarna granskas sedan av Högskoleverket för att kontrollera att de når målen 

och kraven som kan ställas på en akademisk utbildning. Detta borgar för att 

utbildningarnas kvalité ur en akademisk aspekt uppnår en godkänd nivå. Detta faktum 

behöver inte innebära att den kompetens och kunskap som erhålls, motsvarar de krav 

som en framtida arbetsgivare ställer.  

Kraven för att kunna avlägga prov för godkänd eller auktoriserad revisor regleras av 

revisorsnämnden. Dessa krav innefattar olika kurser inom framför allt ekonomi, men 

även inom juridik. Dessa ska studenten ha läst antingen under en treårig eller fyraårig 

period vid högskola eller universitet, beroende på om personen avser att bli godkänd 

eller auktoriserad revisor (Revisorsnämnden, 2012). Revisionsföretagen ställer även 

egna krav på olika kompetenser och egenskaper som krävs eller är önskvärda vid en 

anställning hos dem. 

Intresset för att jobba med revision är stort enligt Ekonomi Sverige (2012). 

Revisionsföretagen hamnar alltid i topp på listor över de populäraste arbetsgivarna 

(Universumglobal, 2012). Av de årligen 6000 utexaminerande civilekonomerna börjar 

enligt Ekonomi Sverige (2012) cirka 1000 arbeta på något av de fyra stora 

revisionsföretagen Deloitte, Ernst and Young, KPMG och PwC, även kallade ”The Big 

Four”.  

Det stora rekryteringsbehovet gör att arbetsmarknaden är god för blivande revisorer 

(Mitt Yrke, 2012). Samtidigt är konkurrensen inom revisionsbranschen hård. Det gör att 

revisionsföretagen ställer omfattande kompetenskrav på sina blivande anställda. Trots 

tydliga regler bland annat i form av revisionslagen har flera revisionsföretag varit 
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inblandade i olika etiska skandaler. Vi tänker på Enron, Skandia och Lehman Brothers 

(Johansson, 2005 s.15), och även på den skandal som KPMG var inblandade i samband 

med Carnegie-affären (Affärsvärlden, 2010). Vi ser även hur hållbar utveckling är ett 

begrepp som berör och engagerar fler företag. Att ha en hållbarhetsredovisning är något 

som är en realitet för många företag (Swedbank, 2012; Ernst and Young, 2012; SCA, 

2012; TetraPack, 2012). En del revisorer får därför ta del av företags miljöarbete och 

syn på hållbarhet. Härigenom är etik och hållbarhet frågor som i många fall behöver 

beaktas av revisorn i dennes granskande roll.  

Hur detta kommer utvecklas är svårt att fastställa. Dock tror vi att revisionsföretagens 

formella såväl som informella kompetenskrav och förväntningar på en framtida revisor 

kan ha inverkan på dess framtida syn på etik och hållbarhet. Det här leder in på vad 

svenska revisionsföretag ställer för kompetenskrav och vilka förväntningar de har på 

framtida revisorer. Här beaktar vi särskilt om och i så fall på vilket sätt etik och 

hållbarhet är en del i revisionsföretagens krav och förväntningar.  

1.2 Frågeställningar 
Vilka kompetenskrav och förväntningar ställer revisionsföretag på nyutexaminerade 

ekonomer? 

På vilket sätt värdesätter revisionsföretag etik och hållbarhet i sina kompetenskrav? 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera vilka kompetenskrav och förväntningar 

som revisionsföretag har på nyutexaminerade ekonomer. Ett delsyfte är även att belysa 

på vilket sätt etik och hållbarhet är del i denna kontext. 

1.4 Avgränsningar 
I Sverige finns många revisionsföretag av skiftande storlek. När det gäller större företag 

har de fler anställda, rekryterar fler nyutexaminerade ekonomer, har mer kunder och 

större omsättning, vilket gör att deras förehavanden får en större påverkan på samhället. 

Därför valde vi att avgränsa vår studie till dessa.  

1.5 Ämnesval och förförståelse 
Vi utför den här studien delvis på uppdrag från Institutet för hållbarhet och företagsetik 

vid Handelshögskolan vid Umeå universitet (RiseB). Enligt detta uppdrag skulle vår 

studie undersöka hur arbetsgivare ser på etik och hållbarhet. Vi valde att undersöka om 

dessa begrepp är en del av de kompetenskrav och förväntningar som revisionsföretag 

ställer. 

Även om ämnet delvis var uppdragsstyrt tilltalades vi båda av själva frågan och hade 

redan innan en idé om att skriva en uppsats i ämnet. Skälet är att vi båda har utvecklat 

ett relativt starkt intresse för etik, hållbarhet och revision under studierna till 

civilekonomer. Dessutom ansåg vi att detta var ett relevant val, eftersom det varje år är 

en stor del av de nyutexaminerade ekonomerna som börjar sin karriär inom revision 

(Ekonomi Sverige, 2012). Vidare anser vi att kompetens, hållbarhet och etik är ord som 

hörs mycket i den allmänna debatten, vilket stärker vårt ämnesval och dess aktualitet. 

Båda författarna är även av åsikten att etik och hållbarhet är sådana begrepp som ska 

beaktas såväl på företagsnivå som hos den enskilda personen. 

Vårt nämnda intresse för de ämnen som uppsatsen berör kan självfallet ha påverkat det 
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sätt vi genomfört uppsatsen på. Detta gäller dels i hur vi tolkat berörda teorier och dels 

hur vi genomfört vår analys och slutsatsdel. Vi vill även påpeka att trots vårt intresse för 

ämnet, hade ingen av oss några djupare kunskaper i ämnet. Det är ingen av författarna 

som exempelvis har jobbat med rekrytering, hållbarhet eller revision. Samtidigt har vi 

viss erfarenhet av dessa ämnen från våra universitetsstudier, eftersom vi genomfört 

några relevanta kurser som gett oss som nämnt ett intresse och grundförståelse för 

ämnet. Vi tänker bland annat på kurser som Redovisning C, Marketing Ethics och 

kurser från Personalvetarprogrammet. 

1.6 Urval 
Vi har i vårt urval av respondenter inriktat oss på revisionsföretag. Det blev ett självklart 

val, eftersom vår undersökning skall studera olika fenomen inom revisionsbranschen. Vi 

hade emellertid några funderingar kring vilka revisionsföretag vi skulle kontakta. Vår 

första tanke var att ha fyra stora rikstäckande och fyra lokala revisionsföretag, en tanke 

som vi senare förkastade. Anledningen var att många mindre lokala revisionsföretag har 

ringa erfarenhet av rekrytering av nyutexaminerade ekonomer. Det gjorde att det fanns 

en avsevärd risk att intervjuer med dessa hade inneburit att de inte kunnat besvara 

många frågor. 

Således inriktade vi oss istället på att finna nio rikstäckande revisionsföretag. Genom att 

vi själva läser ekonomi och har ett visst intresse för dessa frågor kände vi till sex 

stycken. Vi kontaktade Revisorsnämnden och fick tips om ytterligare tre. Samtliga av 

dessa byråer rekryterar årligen nyutexaminerade ekonomer inom revision. Vi kontaktade 

revisionsföretag i städer med 100 000– 900 000 invånare. I två fall fick vi möjlighet att 

genomföra personliga intervjuer. Resterande sex intervjuer skedde via telefon efter 

önskemål från revisionsföretagen. Av misstag råkade en författare vid personlig 

telefonkontakt med ett revisionsföretag beröra att kompetenskraven även kommer 

belysa synen på detta utifrån etik och hållbarhet. Anledningen var att de började fråga 

vad mer uppsatsen innehöll förutom kompetenskrav. När revisionsföretaget fick denna 

information, valde det att inte delta i studien. Detta är ett fenomen som är intressant i sig 

och skulle kunna bero på den känslighet etik och hållbarhetsfrågor har för det aktuella 

revisionsföretaget. 

1.7 Teorival  
Båda författarna är av uppfattningen att revisionsföretag precis som andra företag ska 

applicera hållbar utveckling och etik på sin vardag, för att det ska vara möjligt för 

samhället att utvecklas på ett hållbart sätt. Därför finns det en risk att vi valde sådana 

teorier som styrker våra subjektiva åsikter. Samtidigt försökte vi vara så objektiva som 

möjligt genom att till exempel notera nackdelar med teorierna och inte betrakta dem 

som någon sanning, samt att beakta begränsningarna hos utvalda studier. De utvalda 

teorierna handlar om konsumenternas förväntningar, kompetens, den funktionella och 

den tekniska tjänstekvaliteten, relationsmarknadsföring, credence qualities och triple 

bottom line som handlar om hållbarhet. De använda studierna berör etik och 

företagsetik. 

Vi anser att teorier om konsumenternas förväntningar har betydelse för vår studie, 

eftersom arbetsgivarna kan betraktas som kunder på arbetsmarknaden och arbetskraft 

kan som följd betraktas som den produkt de ”köper”. Vi bedömer att teorierna kan 

appliceras på en undersökning av arbetsgivarnas förväntningar, eftersom de innebär en 

delvis ny synvinkel och ger en ytterligare dimension på det studerade fenomenet. Vi 

undersökte några tidigare studier kring arbetsgivarnas kompetenskrav på nyanställda 
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inom revisionssektorn, och kring hur studerandet av etik påverkar en framtida ekonom 

eller revisors etiksyn. Denna information hjälper oss att se vår studies plats bland andra, 

samt ger oss ny inblick i vilka metoder andra forskare använt när de  har arbetat inom 

området. Teorier som handlar om företagens marknadsföringsstrategier visade oss nya 

aspekter på hur professionella tjänsteföretag konkurrerar med varandra och vilken roll 

anställdas kompetenser spelar för tjänsternas kvalitet och företagets framgång. 

The triple bottom line är ett koncept som beskriver företagens mål i form av 

värdeskapande. Den teorin menar att företagen inte enbart ska uppnå ett ekonomiskt 

värde, utan också ett socialt och miljömässigt värde. Teorin är relevant för att den 

handlar om företagens mål, vilka kan vara en förutsättning för deras kompetenskrav och 

förväntningar på nyanställda. I vårt fall blir de nyutexaminerade ekonomerna anställda 

på revisionsföretagen om deras kompetenser möter arbetsgivarens kompetenskrav. 

Det är relevant att diskutera tjänsternas funktionella och tekniska kvalitet för att 

revisionsföretagen specialiserat sig på att erbjuda revisionstjänster till sina kunder. Det 

finns en chans att de här två dimensionerna av tjänsternas kvalitet kan förklara 

revisionsföretagens kompetenskrav och förväntningar. 

Relationsmarknadsföring är en annan teori som är relevant, genom att den förklarar 

revisionsföretagens kompetenskrav och förväntningar på de nyutexaminerade 

ekonomerna. Enligt den teorin kan goda relationer med kunder fungera som en 

marknadsföringsstrategi för professionella tjänsteföretag. Sett ur den synvinkeln är det 

möjligt att revisionsföretagen formulerar sina kompetenskrav utifrån deras vilja att 

behålla goda relationer med sina kunder. 

Credence qualities är en teori som berör att det kan vara svårt för kunder att utvärdera 

professionella tjänsters kvalitet. Det resulterar i att kunder beaktar andra dimensioner 

kring kvalitet som till exempel företagets rykte, rekommendationer och  sättet tjänsterna 

genomförs på. Den teorin är relevant eftersom revisionsföretagens krav kan vara 

beroende av deras mål om att kunden ska uppleva deras tjänstekvalitet som 

tillfredsställande. 

Vi granskade de relevanta teorierna utifrån vilka frågor de avhandlade. Den här studien 

syftar inte till att testa någon av de här teorierna, utan vi använder oss av dem för att 

kunna se på vår studiefråga från olika teoretiska perspektiv. Teorierna och studierna 

hjälpte oss att lyfta fram och titta närmare på sådana begrepp som till exempel 

kompetens, förväntningar, tjänsternas kvalitet, företagsetik, hållbarhet och företagens 

relationer med kunder. Vi försöker utifrån vår förförståelse sätta dem i ett sammanhang 

och utveckla vår syn på dem. Vi använder oss sedan av de här teoretiska perspektiven 

och studierna för att formulera tydliga frågor. 

2. Empirisk kontext  

2.1 Kompetens inom revision  
International Federation of Accountants (IFAC, 2010) är en oberoende global 

organisation som utvecklar internationella standarder för revisorsyrket. Enligt IFAC 

betyder ordet kompetens att kunna utföra sin arbetsroll till en definierad standard, med 

hänvisning till verkliga arbetsmiljöer. Förmågor definieras som professionella 

kunskaper, yrkesskicklighet och professionella värderingar, etik och attityder som krävs 
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för att demonstrera kompetens. Den internationella utbildningsstandard 8 (IES 8) som är 

utvecklad av IFAC innehåller kompetenskrav som gäller professionella revisorer i hela 

världen. Värderingar, etik och attityder är en naturlig del av de här kraven precis som 

kunskap, professionella färdigheter, yrkeserfarenhet och professionell utveckling. 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA, 2010) delar upp 

kompetenser i tre kategorier: funktionella kompetenser, personliga kompetenser och 

kompetenser av brett affärsperspektiv. Funktionella kompetenser berör tekniska 

aspekter gentemot revisorsyrket och innehåller sådana kompetenser som 

beslutsfattande, riskanalys och rapportering, förmågan att hitta och hantera nödvändig 

information, förmågan att mäta korrekt och använda relevanta måttkriterier. Personliga 

kompetenser handlar om individuella attityder och beteenden och innehåller bland annat 

professionell hållning (objektivitet, integritet och etiskt beteende), problemlösning och 

kritisk tänkande, interaktion, ledarskap och kommunikation. Den tredje gruppen handlar 

om kontexten och individens förmåga att bedöma olika externa och interna faktorer 

inom affärsmiljö. Här innefattas kompetenser som strategiskt/kritiskt tänkande, 

förmågan att titta på frågor från olika perspektiv (lagperspektiv, globalt perspektiv och 

ett branschperspektiv), förmågan att uppskatta vikten hos alla resurser (mänskliga 

resurser, miljöresurser, finansiella resurser och så vidare) och kundfokus. Alla tre 

grupper innehåller individens förmåga att hantera modern teknik.  

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2005) beskriver tre 

typer av kompetenser som är nödvändiga för att möjliggöra att samhället utvecklas 

hållbart. Kompetenserna ska enligt OECD vara djupt förankrade i personliga 

värderingar som betonar vikten av demokrati och hållbar utveckling.  

Den första kompetensen handlar om en förmåga att hitta och analysera information, 

språk- och läskunnighet samt förmågan att hantera modern teknologi som till exempel 

datorer.  

Den andra kompetensen handlar om en förmåga att interagera i heterogena grupper. 

Detta innebär empati, emotionell intelligens, respekt för andra människor, förmåga att 

lyssna och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Den tredje kompetensen handlar om en förmåga att agera självständigt. Detta innebär att 

förstå konsekvenser av sina handlingar, att kunna sätta mål och prioritera, att kunna sina 

rättigheter och kunna försvara dem, att kunna se och förstå mönster och att förstå den 

kulturella och strukturella kontexten och lagar och sociala normer. 

2.2  Revisorsnämndens formella krav för godkänd och auktoriserad 

revisor 
”Revisorsnämnden är statens myndighet för revisionsfrågor. RN har två övergripande 

uppgifter. Den ena huvuduppgiften är att se till att det finns kvalificerade revisorer för 

näringslivets behov. Den andra är att ha tillsyn över dessa revisorer” 

(Revisorsnämnden, 2012). 

”En revision innebär att företagets bokföring, bokslut, årsredovisning samt 

företagsledningens förvaltning granskas av bolagets revisorer. Revisorernas arbete 

avslutas med upprättande av en revisionsberättelse. Syftet med revisionen är att 

tillgodose externa intressenter som ägare och fordringsägare som har intresse av att 

företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt. Genom revisionen av balans- 
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och resultaträkning intygas att företagets ställning och resultat redovisas riktig” 

(Aktiebolagstjänst, 2013). 

Förutom de formella kompetenskrav som ställs på en utbildning till civilekonom finns 

det även formella krav och regler från Revisorsnämnden för att bli revisor 

(Revisorsnämnden, 2012). I Sverige kan du antingen vara godkänd eller auktoriserad 

revisor. För att bli godkänd revisor ska man för det första genomgå en treårig utbildning 

med huvudinriktning företagsekonomi. Man måste läsa 45 högskolepoäng juridik, vara 

15 poäng beskattningsrätt, 15 poäng juridisk grundkurs eller motsvarande och 15 poäng 

associationsrätt, där även obeståndsrätt och förmögenhetsrätt skall ingå  I 

företagsekonomi skall inriktningen vara redovisning på C-nivå och personen skall ha 

genomfört en C-uppsats och avlagt examen. Vidare skall 30 poäng nationalekonomi och 

15 poäng statistik läsas. Personen skall dessutom efter examen arbetat med dessa frågor 

under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor, för att sedan efter tidigast 

fyra år kunna avlägga ett prov för att bli godkänd revisor (Revisorsnämnden, 2012). Har 

personen även ambitionen att bli auktoriserad revisor krävs förutom en kandidatexamen, 

med samma inriktning som kraven för godkänd revisor, att denne läst ytterligare ett år 

på högskola. Dock finns inget krav på innehåll för det fjärde året (Revisorsnämnden, 

2012). För att bli auktoriserad revisor måste man dessutom ha arbetat två år under en 

auktoriserad revisor, och sedan avlägga och bli godkänd på provet för auktoriserad 

revisor. prov. Detta kallas för en högre revisorsexamen (Revisorsnämnden, 2012). 

Vi har studerat gamla prov för såväl godkänd som auktoriserad revisor. Dessa prov 

innehåller ett stort antal kvalificerande frågor. För såväl godkänt som auktoriserat 

revisorsprov krävs 75 poäng av 100 möjliga. Proven tar upp frågor som berör en 

revisors arbetsuppgifter och flera frågor berör oberoende, etik och dilemman. Proven 

fastställs av en särskild nämnd under Revisorsnämnden som består av ledande revisorer 

och andra experter inom ämnet (Revisorsnämnden, 2012). 

Revisorslagen (2001:883) innehåller ett flertal punkter som bland annat reglerar 

bestämmelser om Revisorsnämnden, godkännande och auktorisation för revisorer, 

revisorns skyldigheter och disciplinära åtgärder m.m. 20 § och 21 § i denna lag beaktar 

revisorns opartiskhet och självständighet och vad det innebär, medan 26 § reglerar en 

revisors tystnadsplikt och 27 § reglerar den kvalitetskontroll som ska genomföras på ett 

revisionsföretag. 

2.3 Formella krav och regler för civilekonomexamen, ekonomie 

kandidat och civilekonom 
För en civilekonom finns det vissa givna kompetenser som måste uppnås. Detta regleras 

dels genom lag och dels av deras fackförbund Civilekonomerna (Civilekonomerna, 

2012). 

Vad som gäller kring en civilekonomexamen regleras i högskoleförordningen i bilaga 2, 

4 kap. Här anges en rad omfattande krav för att kunna ta ut en civilekonomexamen. 

Studenten skall bland annat läst 240 poäng och 45 poäng av dessa skall utgöras av 

kurser på avancerad nivå. Det ställs även en rad krav på olika färdigheter och förmågor, 

bland annat förmågan att tillgodogöra sig vissa givna ekonomiska termer och 

förhållningssätt. 

Vissa högskolor och universitet har valt att inte använda sig av civilekonomexamen. 

Sveriges äldsta handelshögskola, Handelshögskolan i Stockholm, och även Uppsala 
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Universitet och Stockholms universitet har istället valt att följa Bolognaprocessen och 

erbjuder ett treårigt kandidatprogram med inriktning företagsekonomi eller 

nationalekonomi. Studenterna får sedan en ekonomie kandidatexamen med endera 

tidigare nämnda inriktningen. Mer precist innebär detta att studenten skall läst antingen 

90 poäng i företagsekonomi eller nationalekonomi, 30 poäng i antingen 

nationalekonomi eller företagsekonomi beroende på tidigare valt huvudämne. Dessutom 

30 poäng i valfria kurser, samt 30 poäng i antingen juridik, ekonomisk historia eller 

statistisk (HHS Stockholm, 2012; Uppsala Universitet, 2012).  Handelshögskolan i 

Stockholm (2012) skriver vidare att det var de som introducerade civilekonom som en 

yrkestitel i början av 1900-talet. Det är även dessa riktlinjer för en ekonomie 

kandidatexamen som fackförbundet Civilekonomerna utgått från i sina krav på vad en 

student ska uppfylla för att få kalla sig civilekonom (Civilekonomerna, 2012). Eftersom 

det råder en viss oklarhet kring begreppet civilekonom kommer vi framgent att använda 

ordet nyutexaminerade ekonomer. 

2.4 Hållbarhet 
UN Global Compact är Förenta Nationernas initiativ som arbetar med att få företag runt 

om i världen att erkänna vikten av och att tillsammans sträva mot hållbar utveckling(UN 

Global Compact, 2012). De tio huvudprinciperna som engagerade företag försöker att 

följa handlar om företagens ansvar angående mänskliga rättigheter, miljömässiga frågor, 

arbetsfrågor och antikorruptionsåtgärder (UN Global Compact, 2012). UN Global 

Compact grundades år 2000 och är idag världens största initiativ i frågan om hållbarhet 

med över 10 000 deltagare från över 7000 företag i 145 länder (UN Global Compact, 

2012). Enligt deras årsöversikt från 2010 är utveckling av anställdas färdigheter och 

medvetenhet ett viktigt steg på väg mot företagens hållbara mål (UN Global Compact, 

2010). 

2.5 Hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisning är ett sätt att ta reda på miljömässiga och sociala kostnader av 

företagsverksamhet (AICPA, 2009). Det innebär också att utvärdera risker och 

möjligheter med hjälp av mätning och revisionskunskaper. Hållbarhetsrapportering är i 

sin tur ett sätt för företagen att presentera sina framsteg i hållbarhetsarbete för sina 

aktieägare och andra intressenter (AICPA, 2012). Enligt en artikel som var publicerad 

på FARs webbsida kan revisorer på olika vis hjälpa företaget med att förbättra deras 

hållbarhetsarbete. Revisorernas kunskap kan öka företagens förståelse för vad som 

fungerar när det gäller hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering (FAR, 2010). 

3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt av undersökningen kommer vi återge en teoretisk referensram. Meningen 

är att undersöka vilka teorier och studier som finns, för att sedan applicera dem på vår 

studie och kunna se nya mönster. Vi börjar med att skriva om kompetens, 

kompetenskrav och förväntningar och vad det innebär. Vidare tar vi upp etik och 

företagsetik, vilket till viss del leder in på hållbarhet. Här kommer vårt teoriavsnitt ta 

upp teori som berör hållbarhet och hur företag ser på det. Vi fortsätter sedan med 

konkurrensen bland företag inom revisionsbranschen. Genom att se hur den ser ut, tror 

vi oss lättare kunna förstå de krav som ställs på framtida arbetstagare. Härigenom tror vi 

teorin kommer svara på ett relevant sätt mot våra frågeställningar. Vår teoretiska 

genomgång kommer sedan utgöra basen för analysen av undersökningens resultat. Den 

berörda teorin avser skandinaviska och västerländska förhållanden. 
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3.1 Kompetens och kompetenskrav 

3.1.1 Vad innebär kompetens? 

För att förklara ordet kompetens använder NE (2012) termer som ”räcka till”, 

”kvalificerad för” och ”vara ägnad”. Förr talades mer om begreppet kvalifikation 

istället, numera ses dock kompetens som det mer vedertagna ordet. Det tas även upp av 

Holmer och Karlsson (1991) att kompetens idag ofta används som en synonym till 

begreppet kvalifikation. I Svenska akademiens ordlista beskrivs kompetens som 

”tillräcklighet, skicklighet och behörighet ”. Ellström (1992, s. 21) och Axelsson (1996, 

s. 23) menar att kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en 

uppgift genom att använda sig av sina kunskaper och färdigheter. 

3.1.2 Formell och informell kompetens 

Inom ordet kompetens brukar det ibland talas om begreppen formell och informell 

kompetens. Med formell kompetens brukar avses att den anställde har behörighet för 

vissa arbetsuppgifter. Denna behörighet har den anställde fått via utbildning som 

vidimeras genom ett diplom eller någon form av examen (Antilla, 1999 s. 49–50). 

Informell kompetens handlar istället om en slags omätbar kunskap som är erhållen 

genom erfarenhet. Ofta kopplas den till begreppet ”learning by doing”. Med informell 

kompetens åsyftas den kompetens som personer erhåller genom att lösa problem och 

pröva på nya arbetsuppgifter. De utökar sin erfarenhets- och kunskapsram och får 

därmed nya förmågor (Antilla, 1999 s. 51).  

Begreppet formell kompetens används ofta när det ställs olika krav som skall vara 

uppnådda för att få en viss yrkestitel eller kunna genomföra vissa arbetsuppgifter. Hur 

detta kan ta sig uttryck i praktiken ser vi bland annat i SOSFS 1997:14 där det står att 

”en sjuksköterska har enligt SOSFS 1997:14 formell kompetens om hon har legitimation 

för yrket” Medan denna förordning också reglerar vad saknaden av formell kompetens 

kan innebära. ”Yrkesutövare av så kallade oreglerade yrken, bland annat 

sjukvårdsbiträden och undersköterskor saknar formell kompetens enligt SOSFS 1997:14 

” Mer kopplat mot vår studie, som vi även tagit upp i vår faktadel, använder till exempel 

Revisorsnämnden (2012) vissa formella krav eller kompetenser i fråga om utbildning 

och yrkesutövning för att kunna avlägga prov för godkänd respektive auktoriserad 

revisor.  

3.1.3 Social och emotionell kompetens 
När NE (2012) beskriver social kompetens nämns ”förmåga att umgås och 

kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala 

samvaron”. Ellström (1992, s. 21) tar bland annat upp att ens sociala egenskaper, till 

exempel i form av samarbetsförmåga, ledaregenskaper och kommunikativ förmåga är 

något som hänger samman med ens sociala kompetens. 

Förekomsten av ordet social kompetens har ökat och tenderar att omfatta många 

personliga egenskaper (Persson, 2003, s. 21–22). Det har också blivit allt vanligare att 

eftersträva social kompetens hos sina nyanställda (Persson, 2003, s. 20). Genom att ha 

studerat 398 platsannonser i DN har Persson (2003, s. 18) funnit att det arbetsgivarna 

menar med social kompetens på en arbetsplats både har en gruppaspekt och en 

relationsaspekt. Arbetsgivarna vill enligt Persson (2003, s. 18) ha personer med 

samarbetsförmåga och lagkänsla, vilket gör att de lättare smälter in i gruppen. 

Relationsaspekten innefattar vidare att interagera framför allt på ett individuellt plan 

med sina kollegor. Detta är något som ofta enligt Persson (2003, s. 19) betonas vid 
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platsannonser för säljare. I dessa annonser står det ofta ”vi söker dig som har lätt för att 

ta folk ”. Att ha duktigt folk som kan skapa relationer med kunder blir allt viktigare. Vid 

dessa möten sätts ens sociala kompetens på prov och får ett ännu större värde för 

företaget (Persson, 2003, s. 19). 

Ett begrepp som är nära besläktat med social kompetens är emotionell kompetens. 

Edmond-Kiger, Tucker och Yost (2006, s. 37) beskriver fyra dimensioner av emotionell 

kompetens: medvetenhet om sina egna känslor, en förmåga att hantera känslorna, en 

förmåga att motivera sig själv att jobba effektivare, samt relationer mellan en individ 

och andra människor. De här dimensionerna innebär en förmåga att skapa relationer 

med andra och att hjälpa andra att hantera sina känslor. Yew Ming Chia (2005, s. 76) har 

i sin tur kopplat begreppet emotionell kompetens till begreppet emotionell intelligens. 

Hantar upp att det innebär en god förmåga i hanterandet av stressande arbetsuppgifter, 

vilket är något som enligt dem är väldigt efterfrågat av många arbetsgivare. 

3.1.4 Att definiera kompetens 

Att definiera kompetens är något subjektivt: vad ett begrepp innefattar för en person kan 

ha en annan innebörd för en annan. Det finns vidare olika begrepp inom kompetens, 

som till exempel social kompetens, formell kompetens och informell kompetens 

(Antilla, 1999, s. 49; Lindelöw, 2006, s. 45). Dessa begrepp har i sin tur ofta olika 

innebörder för olika personer, företag och organisationer, vilket skapar ytterligare en 

förvirring kring kompetens och dess tillhörande begrepp. Det här skriver Lindelöw 

(2006, s. 55) om och hon nämner att det behövs uttalade definitioner om kompetenser 

hos företag och organisationer, så att alla förstår vad som avses med att någon är kreativ 

eller strategisk. Därför ger Lindelöw (2006) förslag på hur en kompetensmodell kan se 

ut och vad som ska ingå och hur begreppen skall definieras. Vidare anser Lindelöw 

(2006, s. 60) att kompetenser kan delas in i tre olika områden: social och interpersonell 

förmåga, kompetenser som berör arbetsuppgiftens utförande och kompetens som 

specialistkunskap och analytisk förmåga. Det Lindelöw (2006, s. 65) gör är att hon 

kopplar kompetens till vad en person har för egenskaper inte vad denne har för formell 

utbildning. Kompetens för Lindelöw (2006, s. 69) innebär att en ekonomichef ska ha 

känsla för siffror och att en psykolog skall vara kommunikativ och människointresserad. 

Däremot väljer hon inte, i sin definiton av begreppet, att koppla samman det med 

formell utbildning. 

Här skriver istället Holmner (1991, s. 22) att kompetens är ett begrepp som Saco 

historiskt sett har betonat vikten av. Saco, som är svenska akademikers 

centralorganisation, ”driver frågor om anställningsförhållanden och yrkesutövning, 

utifrån en värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas utbildning, kunskap och 

kompetens” (Saco, 2012) Holmner menar att Saco drivit en tydlig linje i frågan om  vad 

som menas med kompetens. Enligt Saco:s synsätt är din kompetens kopplad till din 

utbildning och examina. Det är sedan dessa som ger dig kompetensen och en 

motsvarande lön för mer kvalificerande tjänster. Genom att fler utbildas får också 

Sverige fler personer med hög kompetens.  

Det tas även upp i Antilla (1999, s. 49) att Svenska akademiens definition av kompetens 

visar på två sätt att använda sig av kompetensbegreppet. Dels finns den informella 

skickligheten och dels den behörighet ”som ligger till grund för professionerna”. Enligt 

Antilla (1999, s. 49) är den informella skickligheten en slags funktionell kompetens och 

behörigheten en formell kompetens. Han menar vidare att formell kompetens är 

definitiv, antingen har du behörighet eller ej.  
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Med professioner menar Antilla (1999, s. 50) yrken som till exempel läkare och 

advokater. Att ordet profession nämns i samband med kompetensbegreppet är inget nytt. 

I Florin (1987) tas mer kring professionsbegreppet upp, och han knyter det till en högre 

vetenskaplig utbildning. Han skriver att ”kunskaperna testas genom en examen och med 

hjälp av den kompetens, som examensbeviset garanterar, kan professionerna kräva 

monopol på sin tjänstemarknad”. Med professionsyrken menar Florin (1987) 

exempelvis läkare och advokater. Det vi ser är att även Florin (1987) är inne på Saco:s 

linje att kompetens är kopplad till någon slags examen. 

I begreppet kompetens finns även social kompetens, något vi berörde ovan med teorier 

från bland annat Ellström (1992, s. 21) och Persson (2003, s. 17–23). Det är ett begrepp 

som numera är vanligt förekommande och ofta är en förutsättning för många tjänster 

med social kontakt. 

3.2 Kompetenskrav och förväntningar  

3.2.1 Kompetenskrav 

Enligt Lindelöw (2003, s. 73) ska arbetsgivarnas kompetenskrav vara tydliga, 

strukturerade, heltäckande, rangordnade och formulerade utifrån tjänstens innehåll. 

Vidare menar hon att kompetenskrav helst ska innehålla de krav som ställs på personen 

”från både kollegor, underordnade och överordnade” (Lindelöw, 2003, s. 73). Enligt 

denna teori ska arbetsgivarna formulera sina krav på nyanställda utgående från det 

arbete som ska utföras. Orealistiskt höga krav kan störa rekryteringsprocessen, när det 

innefattar kompetenser som inte är helt nödvändiga för den aktuella tjänsten. Vidare ska 

kompetenskraven helst vara tydligt formulerade och täcka så många egenskaper som 

möjligt. Härigenom kan arbetsgivaren lättare formulera vilka förväntningar som finns 

på den nyanställde. Kompetenskraven ska rangordnas för att lyfta fram de viktigaste 

kraven och visa vilka som är av mindre betydelse. Detta förbättrar arbetsgivarens 

möjligheter att hitta arbetstagare med den rätta kompetensen och inte enbart sådana som 

har önskvärda kompetenser. Skorstad (2011, s. 41) säger att det är betydelsefullt för en 

arbetsgivare att tydligt formulera sina förväntningar, och denne ska även förmedla sina 

förväntningar till de nyanställda så att de vet från början vad de ska göra. Det leder i sin 

tur till en ökad effektivitet på arbetsplatsen. Skorstad (2011, s. 41) skriver att en bra 

arbetsanalys kan underlätta för arbetsgivaren att formulera sina förväntningar och lägga 

fokus på de viktigaste kompetenskraven under rekryteringsprocessen. Dessutom menar 

Lindelöw (2003, s. 65) att arbetsgivarens erfarenhet av tidigare anställningar ibland 

påverkar de nuvarande kompetenskraven. Lindelöw (2003, s. 65–66) menar att 

arbetsgivaren istället borde formulera sina krav utifrån den nuvarande situationen och 

inte från sin erfarenhet. Det kan hända att situationen har förändrats och att det nu är 

andra mål som ska uppnås med den aktuella tjänsten. Både Skorstad (2011, s. 36) och 

Lindelöw (2003, s. 61) menar att det är av stor vikt att arbetsgivarna formulerar sina 

kompetenskrav och förväntningar på nyanställda utifrån målen med det aktuella arbetet 

som behöver göras. 

3.2.2 Förväntningar 

Arbetsgivarna kan betraktas som kunder på en arbetsmarknad och arbetskraften är som 

en följd av detta den produkt eller tjänst de får. I sådana fall anser vi det möjligt att 

använda oss av teorier som handlar om konsumenternas förväntningar när vi undersöker 

olika teoretiska synpunkter kring arbetsgivarnas förväntningar. 

Enligt Grönroos (2008, s. 84) är kunden tillfredsställd när kundens förväntningar på 
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kvaliteten motsvarar hans eller hennes erfarenhet av kvaliteten. Denna teori innebär att 

kunden inte är nöjd när den förväntade kvalitetsnivån är lägre än den kvalitet kunden 

har erfarenhet av. Grönroos (2008, s. 107–108) utvecklar vidare att det finns tre olika 

slags förväntningar från kunder. Oklara förväntningar beskriver de existerande behov 

som kunden har, men inte kan formulera. Uttalade förväntningar är tydliga för kunden, 

de är formulerade, medvetna och kan vara realistiska eller orealistiska. Underförstådda 

förväntningar är något kunderna betraktar som självklart och inte tänker på medvetet. 

Grönroos (2008, s. 122) menar att det finns två nivåer hos kundens tjänsteförväntningar. 

Han säger att den önskade nivån beskriver den kvaliteten tjänsten borde ha och den 

tillräckliga nivån beskriver den kvaliteten tjänsten måste ha, för att hålla kunden nöjd. 

Området mellan den önskade nivån och den tillräckliga nivån är toleransområde, alltså 

den kvalitetsnivå som kunden kan acceptera och är nöjd med. 

Wilson et al. (2012, s. 52–53) delar uppfattningen att det finns två nivåer av 

förväntningar. De kallar den högre nivån för ”desired service” och beskriver uttrycket 

som den kvalitet kunden hoppas på att få. Den lägre nivån kallar de för ”adequate 

service” vilket beskriver den kvalitet kunden kan acceptera. Wilson et al. (2012, s. 68) 

påstår att den högre nivån är mer stabil än den lägre nivån, vilken tenderar att ändras 

oftare. Båda nivåerna påverkas enligt Wilson et al. (2012, s. 61) av sådana faktorer som 

tidigare erfarenhet, ”word-of-mouth” eller rykten baserade på andra kunders 

rekommendationer, ”explicit” och ”implicit service promises”. Det innebär att företaget 

ger olika slags löften angående tjänstekvaliteten till sina kunder, antingen direkt eller 

indirekt. 

De här teorierna är relevanta för vår studie för att de handlar om kundernas 

förväntningar. I dessa teorier ska vi koncentrera oss på att undersöka den önskade nivån 

hos arbetsgivarnas förväntningar på civilekonomernas kompetenser. Detta för att vi vill 

veta vad arbetsgivarna önskar se hos sina nyanställda och vilken kompetensnivå 

studenterna ska försöka uppnå under sina studiers gång. Samtidigt är det intressant att 

teorin även berör den så kallade tillräckliga nivån. Det ger oss en bättre inblick i vad 

studenterna måste förstå och kunna för att få börja arbeta inom revision. 

De teorier som handlar om den önskade och de tillräckliga nivåerna av kundernas 

förväntningar kring tjänstens kvalitet liknar i vissa avseenden Lindelöws (2003, s. 65) 

och Skorstads (2011, s. 38) syn på att arbetsgivarna ska rangordna sina kompetenskrav. 

Utifrån Wilson et al. (2012, s. 52–68) och Grönroos (2008, s. 122) teorier kan vi 

betrakta de viktigaste kompetenskraven arbetsgivarna ställer på sina nyanställda som 

den tillräckliga nivån av deras förväntningar. De önskvärda kompetenskraven kan 

betraktas som den önskade nivån av arbetsgivarnas förväntningar på nyanställdas 

kompetenser. 

3.2.3 Tidigare forskning på revisionsföretagen kompetenskrav och förväntningar 

Jackling och De Lange (2009) har genomfört en studie kring revisionsstudenternas 

kompetenser. I denna studie jämför de arbetsgivarnas syn på uppnådd kompetens med 

studenternas upplevelse av vad de har lärt sig under sina studier. Författarna valde att 

kombinera kvantitativ och kvalitativ metod genom att skicka en enkät till studenterna 

och genomföra kvalitativa intervjuer med arbetsgivarna. I resultatet framgår att 

arbetsgivarna värdesätter att studenterna har god kompetens och kunskap inom revision. 

De värdesätter dock ännu mer egenskaper som social kompetens, ledaregenskaper och 

samarbetsförmåga (Jackling & De Lange, 2009, s. 379–380). Författarna nämnde i sin 
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studie att flera andra forskare betonar vikten av etiska kunskaper och kompetenser hos 

revisionsstudenter. Studiens resultat visar dock att ingen av de intervjuade arbetsgivarna 

nämnde etik som en av de mest önskade kompetenserna. 

Kavanagh och Drennan (2008) har genomfört en undersökning, i vilken de undersöker 

de kompetenser som förväntas av revisionsstudenter. De valde att genomföra studien 

genom att ge en enkät till studenter och hålla intervjuer med arbetsgivarna. Författarna 

kom fram till att de studerade arbetsgivarna och studenterna hade en liknande förståelse 

för vilka kunskaper och kompetenser som är viktiga för studenternas framtida arbetsliv. 

Skillnaden fanns bara i deras rangordning, det vill säga hur mycket vikt de lade vid 

varje kunskap. Samtidigt visade det sig att utbildningen inte kunde ge studenterna 

möjlighet att utveckla de efterfrågade kompetenserna till den önskade nivån. Författarna 

nämner att arbetsgivarna under en lång tid haft förväntningar angående studenternas 

yrkesrelaterade färdigheter och livserfarenhet. Detta pekar enligt dem på det existerande 

behovet av yrkesintegrerat lärande, för att möta studenternas och arbetsgivarnas 

förväntningar (Kavanagh & Drennan, 2008, s. 296). Den här studien visar att 

arbetsgivarna förväntar sig att nyutexaminerade ekonomerna skall ha en medvetenhet 

om och kunskaper inom etik och frågor som berör bedrägeri (Kavanagh & Drennan, 

2008, s. 294). Det är dock svårt att bedöma utifrån denna studie vilken attityd de 

intervjuade arbetsgivarna egentligen hade, eftersom författarna valde att gruppera etik, 

bedrägerimedvetenhet och professionalism under samma rubrik. Det fanns heller ingen 

detaljerad resultatredovisning av intervjuerna i artikeln och därför går det inte att 

studera exakt vad arbetsgivarna hade sagt om sina förväntningar 

En artikel av Bui och Porter (2010) handlar om diskrepansen mellan arbetsgivarnas 

förväntningar och nyutbildade ekonomers kompetenser. Författarna har intervjuat fyra 

olika intressentgrupper för att kunna förklara diskrepansens existens. De har bland annat 

intervjuat nio företag inom revisionssektorn, varav fyra stora och fem medelstora. 

Studien visade att det fanns en del olika uppfattningar i synen på studenternas 

kompetenser. Denna skillnad gick att hänföra till skillnaden i storlek mellan företagen. 

Författarna nämner att de medelstora företagen förväntade sig att studenterna ska ha 

tekniska kunskaper inom revision redan då de söker jobb hos dem. De motiverade detta 

med att de inte har råd med tidskrävande utbildning. De större företagen krävde mer 

generella kunskaper inom ekonomi eftersom de tyckte att de nyutexaminerade 

ekonomer ska erhålla sina praktiska färdigheter på arbetsplatsen. Vidare värdesatte de 

fyra största företagen studenternas kommunikationsförmåga speciellt högt, i detta fall 

åsyftas studenternas muntliga och skriftliga färdigheter (Bui & Porter, s. 45). 

Arbetsgivarna upplevde samtidigt att de nyutexaminerade revisionsmedarbetarna hade 

störst brister i sina skriftliga färdigheter, i förmågan att applicera kunskaper i praktiken 

och i sin förståelse för de krav som ställs på en revisor. Avslutningsvis tog denna studie 

upp att både stora och medelstora företag var eniga om att de gärna såg studenter med 

god datorvana och samarbetsförmåga som trivs med att jobba i grupp. Fördelen med 

studien är att den innehåller en relativt detaljerad resultatredovisning av de kvalitativa 

intervjuerna med arbetsgivarna. En annan positiv aspekt med studien är att författarna 

endast intervjuade revisionsföretag som nyligen anställt nyutexaminerade 

revisionsmedarbetare, något som stärkte deras resultat och gjorde det mer aktuellt. Vi 

hade dock gärna sett att studien även belyst synen på etik och hållbarhet. En nackdel 

med studien är att frågemallen inte bifogats till artikeln. Det innebär att vi har svårt att 

kontrollera ifall den innehåller några ledande frågor. 

Jones (2011) undersökte en kvantitativ studie vilka krav arbetsgivarna inom 
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revisionssektorn har på studenternas skriftliga färdigheter och vad de menar med de 

avsedda färdigheterna. Det visar sig i denna studie att arbetsgivarna uppskattar 

studenternas förmåga att organisera meningar och stycken på ett effektivt sätt, att skriva 

klart och tydligt, att dokumentera arbetet noggrant och korrekt, att stava och använda 

grammatiska regler korrekt, och att använda mejl på ett effektivt sätt. Arbetsgivarna var 

i studien inte tillfreds med studenternas nivå i skriftliga färdigheter, således fanns en 

klyfta mellan arbetsgivarnas förväntningar och deras erfarenheter av nyutexaminerade 

ekonomernas skriftliga färdigheter (Jones, 2011, s. 263–265). 

Muntliga språkfärdigheter och förmågan att tala inför grupp är också det något som 

värdesätts högt av arbetsgivare inom revisionsbranschen (Ameen, Bruns & Jackson, 

2010, s. 63). Skälet är att arbetet innebär många sociala kontakter med både kunder och 

kollegor. 

3.3 Konkurrens och marknadsföringsstrategier inom revision 

3.3.1 Konkurrens mellan tjänsteföretag 

Zeithaml (2009, s. 13) tar upp att det för företag finns olika konkurrensstrategier och 

konkurrensmetoder. Han ger några exempel på hur företag kan konkurrera genom sina 

tjänster. Ett sätt är att anställa välutbildade, kompetenta och sociala medarbetare, vilket 

möjliggör att företaget kan tillhandahålla tjänster av hög kvalitet. Det finns samtidigt 

vissa företag som väljer att konkurrera genom differentiering av tjänster. Företagen 

erbjuder härigenom ett bredare spektrum av tjänster till sina nuvarande och potentiella 

kunder. Företag kan också välja att vara innovativa eller introducera ”out-of-box”-

metoder (Zeithaml, 2009, s. 13). 

Företag inom revisionsbranschen erbjuder sina tjänster till andra företag. Revision och 

finansiell rådgivning är komplexa tjänster. För att bli revisor krävs högskoleutbildning 

och intern utbildning (Revisorsnämnden, 2012). Dessutom skall man bli godkänd på ett 

prov för godkänt revisor och ett prov för auktoriserad revisor. 

Vi anser därför att de tjänster som revisionsföretagen erbjuder till sina kunder kan kallas 

för professionella tjänster eller tjänster med hög nivå av ”credence qualities”. Enligt 

Wilson et al. (2012, s. 29) har tjänster hög nivå av ”credence qualities” när det är svårt 

för kunder att utvärdera tjänsternas kvalitet även efter tjänstens konsumtion. Detta på 

grund av att kunderna oftast saknar kunskap eller tillräckliga färdigheter i ämnet. 

Wilson et al. (2012, s. 29) menar att de flesta kunder inte kan bedöma tjänsternas 

kvalitet när det gäller komplexa tjänster. En följd av detta, är att kunderna som saknar 

kunskap inom området letar efter andra ledtrådar som kan hjälpa dem att bedöma 

tjänstens kvalitet. På grund av osäkerheten tenderar vissa av kunderna att bedöma 

tjänstens kvalitet utifrån till exempel företagets rykte (Aharoni, 2000, s. 125). Vi ska 

dock beakta att många företag har stora egna redovisningsavdelningar (Swedbank, 

2012). Dessa har ofta en stor kompetens med många duktiga civilekonomer som till viss 

del bedömer tjänsternas kvalitet och utförande. Emellertid finns vissa företag som lejer 

bort en stor del av sin ekonomihantering, något som innebär större svårigheter för dem 

att bedöma tjänsternas tekniska kvalitet precis som Aharoni (2000, s. 129) och Wilson et 

al. (2012, s. 29) menar.   

Causholli och Knechel (2012, s. 632) kommer in på att revisionstjänster är svåra att 

utvärdera för någon som inte är revisor. Få kunder kan veta hur mycket tid och 

ansträngning revisorn har lagt på sitt arbete, vilket gör att revisorn alltid har mer 
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information om tjänstens kvalitet än kunderna. Det föranleder en ökad risk för ett 

strategisk beteende, exempelvis i form vilseledande av olika slag från revisorns sida. En 

revisor kan till exempel göra mindre arbete än vad kunden betalar för,  så kallad 

”lowballing”. En revisor kan också utföra mer arbete än vad som är nödvändigt, för att 

få kunden betala för fler tjänster, eller fakturera sin kund för sådana tjänster som inte har 

varit utförda. 

3.3.2 Relationsmarknadsföring 

De företag som erbjuder professionella tjänster brukar skapa långvariga relationer med 

sina kunder (Aharoni, 2000, s. 132). Enligt Wilson et al. (2012, s. 141–151) och 

Grönroos (2008, s. 40–41) är det en mycket effektiv marknadsföringsstrategi eftersom 

långvariga relationer med kunderna ökar företagens vinster.  Wilson et al. (2012, s. 148) 

menar även att långsiktiga relationer med kunderna minskar företagets kostnader. 

Blomqvist (2004, s. 22) säger att relationsmarknadsföring kan anses som en självständig 

strategi för att uppnå högre lönsamhet i företaget, genom att erhålla kundlojalitet. Den 

individuella kundrelationen är av största betydelse i relationsmarknadsföringen 

(Blomqvist, 2004, s. 29). Det här understryks även av Amonini et.al (2010, s. 36) som 

har genomfört en kvalitativ studie. I denna intervjuade de 37 anställda på olika företag 

med försäljning av professionella tjänster. Det visade sig att de anställda var av 

uppfattningen att deras företags konkurrensstrategier gick ut på att skapa långsiktiga 

relationer med kunder, leverera tjänster av hög kvalitet och utveckla starka varumärken 

med ett gott rykte. De påpekade att långsiktiga relationer, hög tjänstekvalitet och ett 

starkt varumärke sänker kundernas upplevelse av risk och hjälper till att behålla kunder 

och sprida ett gott rykte om företaget.  

Både Grönroos (2008, s. 53) och Blomqvist (2004, s. 48–49) ser förtroende och 

engagemang som viktiga delar av långsiktiga arbetsrelationer mellan kunder och 

företag. Blomqvist (2004, s. 49) menar att engagemang, förtroende samt kundens 

tillfredsställelse ökar relationens styrka. Grönroos (2008, s. 53) säger att attraktion är 

också en viktig komponent i sådana relationer. Han menar att attraktion är något som 

existerar mellan kunden och företaget och som får dem att vara yrkesmässigt 

intresserade av varandra. Ekonomiska, etiska och sociala faktorer bidrar till 

attraktionens existens och utveckling menar Grönroos (2008, s. 54). Wilson et al. (2012, 

s. 6768) påstår att långsiktiga relationer bygger på tjänsternas kvalitet och nöjda kunder. 

Grönroos (2008, s. 81) skriver att i fallet med tjänster består konsumtionen av två delar: 

processkonsumtion och resultatkonsumtion. Resultatkonsumtion är det kunderna får när 

tjänsten är genomförda, medan processkonsumtion sker medan tjänsten håller på att 

genomföras. Det innebär att tjänstekvaliteten i sin tur har en processinriktad dimension 

och en resultatmässig dimension. Enligt Grönroos (2008, s. 81) finns det en viss 

skillnad mellan tjänstens kvalitet som företag uppfattar den och den kvalitet som 

kunderna upplever. Det kan ibland hända att företagen koncentrerar sig på den tekniska 

aspekten av tjänstens kvalitet, medan kunderna uppfattar kvalitet som ett lite bredare 

koncept. 

Den kundupplevda kvaliteten är enligt Blomqvist (2004, s. 44–46) skillnaden mellan 

kundens förväntningar kring tjänstens kvalitet och den aktuella upplevelse som kunden 

får av tjänsten. Enligt denna teori beror kundens förväntningar på kundbehov, företagets 

marknadskommunikation och image, samt de rekommendationer kunden får från 

företagets andra kunder. Kundupplevelsen skapas i sin tur av tjänstens tekniska och 

funktionella kvalitet. Grönroos (2008, s. 84) nämner att kunderna lägger stor vikt vid 
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tjänstens funktionella kvalitet, det vill säga det sätt tjänsten är genomförd på, medan 

själva processen spelar större roll när kunden utvärderar tjänstens upplevda kvalitet. 

Den tanken anser vi är intressant på flera sätt. Skälet är att det är svårt att se skillnader i 

kvalitet mellan de resultatprodukter olika företag i revisionsbranschen erbjuder, när 

kunden ofta inte är specialist i området. Däremot märks det enligt oss direkt om service 

och kundbemötande är undermåligt. 

Grönroos (2008, s. 88) refererar till en så kallad ”syntetiserad kvalitetsmodell” som från 

början skapades av Brogowicz et al. (1990, refererad i Grönroos 2008, s. 88). Enligt 

denna modell beror både de funktionella och tekniska tjänsternas kvalitet på 

personalresurser. Detta påstående är av stor vikt för vår studie eftersom det innebär att 

personalresurser påverkar den kundupplevda tjänstekvaliteten. Enligt tabellen består 

personalresurser av sådana komponenter som servicekänsla, tillgänglighet och interna 

relationer när det gäller funktionella tjänster. Personalresurser innefattar även teknisk 

kunskap 

Som nämnts ovan brukar också företag som specialiserar sig på att erbjuda 

professionella tjänster utveckla långsiktiga relationer med sina kunder (Aharoni, 2000, 

s. 132). Ställer man kundrelationer i centrum måste man se till att hålla den 

kundupplevda tjänstekvaliteten på en tillräckligt hög nivå så att kunderna är ständigt 

nöjda med den (Wilson, 2008). Avslutningsvis visar ett flertal studier som tas upp av 

Grönroos (2008, s. 88) att personalresurserna är väldigt avgörande för hur tjänsternas 

kvalitet blir.  

3.4 Etik och företagsetik 

3.4.1 Vad är etik? 
Etik är ett begrepp som går långt tillbaka i tiden. Etik brukar definieras som teorin om 

moral (NE, 2012). För att förstå begreppet bör nämnas att moral handlar om normer, 

värden och handlingar, det vill säga vad som är rätt och fel, gott och ont och vilket 

ansvar vi har (Brytting, 2005, s.34). Etik innebär mer konkret att reflektera över sina 

moraliska handlingar och vad de grundas på (NE, 2012). Vi upplever därför det etiska 

begreppet som relevant eftersom vi tror att många anställda i sina arbetsliv ställs inför 

olika dilemman. I dessa situationer kommer sedan såväl ens egna som företagets etiska 

riktlinjer avgöra ens handlande. 

3.4.2 Vad är företagsetik? 

Själva begreppet företagsetik är ett vedertaget begrepp sedan årtionden. I Sverige 

började ordet användas i större omfattning på 90-talet (Frostensson, 2009, s.14). Även 

om begreppet företagsetik är relativt nytt, har moraliska frågor i samband ekonomiska 

förehavanden diskuterats åtminstone sedan grekiska antiken(Beckius, 2006, s. 13). 

Brytting (2005, s. 40) tar upp att företagsetik kan vara svårdefinierat och att vissa 

problem med en avgränsning finns. Han tar även upp att vissa debattörer hävdar att etik 

och företagande inte är förenligt (2005, s. 22). Han exemplifierar med att skriva om hur 

den berömda, neoliberala mottagaren av Nobels ekonomipris, Milton Friedman, under 

början av 70-talet menade att företagsetik och företagande var helt oförenligt, samt att 

välgörenhet och onödig omsorg är en form av stöld. Detta eftersom pengar till dessa 

saker antingen kunde gått till ökad aktieutdelning, höjda löner för anställda eller sänkta 

priser för kunderna. 
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Vi ställer oss något tveksamma till detta förhållningssätt och tror snarare att företagsetik 

och en etisk medvetenhet i många fall är en förutsättning för att bli en del av samhället. 

Företagsetik under 70-talet fick dock kritik från flera håll eftersom reaktionära 

vänstergrupper ville socialisera näringslivet och trodde att en god etik därigenom skulle 

komma automatiskt. Det här föranledde att många företagsledare upplevde en skepsis 

från flera håll när det gällde att driva företagsetiska frågor (Brytting, 2005, s. 23). 

I dagens läge kan vikten av etik i företag tyckas självklar, fortfarande finns det dock en 

del personer och företag som ställer sig tveksamma till begreppet och dess plats i 

företagsvärlden. Brytting (2005, s. 24) menar dock att ett sådant synsätt blir mindre 

vanligt förekommande. Istället är det fler företag och personer som förstår det relevanta 

med ett etiskt förhållningssätt och företagsetik. Detta är något som tas upp av såväl 

Beckius (2006, s. 16–17) och De Geer och Trollestad (2009, s. 7). Beckius (2006, s. 16–

17) beskriver hur företagsetisk forskning haft en betydande utveckling under de senaste 

decennierna, medan De Geer och Trollestad (2009, s. 7) tar upp att etik diskuterats mer 

och intensivare i företag de senaste femton åren. Det här är även något vi instämmer i, i 

takt med att antalet företagsskandaler ökar (se Johansson, 2005, s. 15) upplever vi att 

etik i företag blivit ett mer aktuellt ämne. 

 Vi har nämnt att etik handlar om olika ställningstaganden. Inom ett företag sker 

dagligen olika ställningstaganden som anställda gör utifrån sina normer och värderingar, 

och därför blir ett företags etik alltid något subjektivt (Frostensson, 2011, s. 26–27). 

Detta beror på att företagets och de anställdas värderingar är olika beroende på i vilken 

kontext de verkar (Frostensson, 2011, s. 27) Det är något som även Jacobsen och 

Thorsvik (2002, s. 171–172) är ense om. Enligt dem är det centrala med etiken att det 

aldrig finns något säkert svar, eftersom själva idén med etik innebär att ett tyckande 

eller handlande får företräde framför ett annat.   

Jaakson (2010, s. 795–796) påpekar å andra sidan att en organisation i sig inte kan ha 

några värderingar, utan det är organisationens ledare, ägare och anställda som har 

värderingar. Organisationens värderingar är dock nuförtiden ett accepterat begrepp och 

företag har vanligtvis sina värderingar väl formulerade och officiellt fastställda. De 

formulerade värderingarna handlar inte om vad som ska uppnås utan på vilket sätt. De 

fastställda organisationsvärderingarna är inte alltid samma sak som de värderingar som 

organisationens anställda har i verkligheten. Takala och Pallab (2000, s. 115) menar att 

de anställda inte alltid kan handla helt fritt på arbetsplatsen för att de är begränsade av 

företagets regler. Det är företaget som formulerar regler som alla anställda ska följa och 

det är företaget som bestämmer över de anställdas arbetsuppgifter. Samtidigt menar de 

att det är de anställdas frivilliga val att jobba på företaget och därför har de ändå det 

individuella ansvaret för sina handlingar. Författarna skiljer mellan två olika nivåer av 

ansvar: det individuella ansvaret och organisationsansvaret.  

Kleyn et al. (2012, s. 71–73) menar att tydliga etiska värderingar ska fastställas och 

formuleras av företagets ledning och sedan kommuniceras till alla anställda. Det ökar 

chansen att både ledningen och de anställda följer samma etiska riktlinjer. Ledningen 

fyller en viktig roll i skapandet av företagets etiska profil genom att förklara betydelsen 

av etik, men också genom att vara en förebild för sina underordnade (Kleyn et al., 2012, 

s. 71–72). Posner (2010, s, 535) pekar i en studie på att anställda hade mer positiva 

känslor gentemot företaget, var mer trogna företaget och upplevde lägre nivåer av stress 

och ångest på jobbet, när deras värderingar överensstämde till största del med 

arbetsgivarens. Edwards och M. Cable (2009, s. 672) resonerar även kring detta och 
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menar att hög överensstämmelse mellan anställdas värderingar och företagets 

värderingar förbättrar kommunikationen och förtroendet på arbetsplatsen. Det ska dock 

påpekas att detta bara gäller när både företaget och de anställda har många och högt 

ställda etiska krav. 

Vad som idag är företagsetik är till stor del upp till det aktuella företaget, även om det är 

aktuella normer i samhället som till stor del reglerar företagets etiska förhållningssätt 

Frostensson (2011, s. 29). Det här tar även Beckius (2006, s. 57) upp, när han påpekar 

att det viktiga inte är företagets egna etiska uppfattningar, utan hur omgivningen 

uppfattar företagets etiska ställningstaganden. Det är detta som till viss del avgör hur 

företaget uppfattas bland sina intressenter. Vi tror därför att det är skälet till att många 

företag, precis som Frostensson (2011, s. 30–31) skriver, arbetar mycket med etiska 

aspekter, eftersom det ska ge effekt på företagets externa kommunikation och agerande. 

Beckius (2006, s. 54–55) skriver vidare hur han utifrån intervjufrågor och enkäter som 

besvarats av svenska företag fått fram vad de anser vara företagsetik. Företagen själva 

tar upp att det handlar om regler, sättet att vara och agera, etiskt förhållningssätt och 

institutionalisering. Någonstans här ser vi vad begreppet företagsetik är och innefattar. 

Det är också den utgångspunkten vi kommer ha när vi sedan går vidare i vår 

undersökning och studerar företagsetik samt hur arbetsgivarna ser på det gentemot sina 

anställda. 

3.4.3 Individuell etik i ett företag 

Att ett företags etik inte alltid överensstämmer med de anställdas är vanligt. Ofta kan 

företagens etiska riktlinjer vara mindre omfattande, jämfört med de tankar och 

värderingar som styr de enskilde anställdas agerande (Murphy et al., 2005). 

Diskrepansen däremellan tenderar ibland att skapa en spricka mellan företaget och den 

anställda. Det finns även företag och myndigheter som har omfattade etiska riktlinjer. 

Ett sådant är AMF Pension (AMF, 2010). Bolaget ställer omfattande krav på sina 

anställda som förutom att de ska följa lagen, även har att förhålla sig till ett stort antal 

värderingar och etiska regler (AMF, 2010). Dessa reglerar alltifrån synen på människor, 

till hur de marknadsför sitt bolag och vilka bolag företaget skall göra affärer med. Här 

ser vi många etiska dilemman, i sina direktiv anger AMF (2010) bland annat att de ska 

göra en samlad bedömning av bolagets positiva respektive negativa sidor, om de ska 

genomföra en placering. Här blir det en väldigt subjektiv bedömning, hur bedöms till 

exempel företaget Ericsson, som säljer vapensystem men framför allt teknik och tjänster 

inom telefoni. Vi bedömer att när de etiska riktlinjerna inte är tydliga ställs det höga 

krav på de anställdas etik. 

Det här är även något som ständigt är aktuellt inom revisionsbranschen. Guiral et al. 

(2010) undersöker i sin studie hur olika typer av intresse konflikter påverkar 

revisorernas beslutsfattandeprocesser. Enligt deras undersökning kan revisorer uppleva 

ett etiskt dilemma när de ska bedöma kundföretagets misstänksamma ekonomiska 

tillstånd. Säger de i sina papper att tillståndet är dåligt finns det en risk att kundföretaget 

inte beviljas lån och går i konkurs. Varnar de inte alls riskerar de att bli stämda av 

långivarna om företaget går i konkurs. Samtidigt är det kundföretaget som betalar till 

revisorn för ett utfört arbete, därför vill revisorn inte förlora kunden genom att ge den 

varnande bedömningen (Guiral et al., 2010, s. 155–156). Det här resonemanget tas även 

upp av Kida (1980, refererat i Nogler & Jang,, s. 55) , som  beskriver den risk som 

revisorer upplever när de löser det ovan nämnda etiska dilemmat. Här riskerar de 

antingen att förlora kunden och bidra till kundföretagets konkurs, eller att istället bli 

stämda av långivare och förlora sitt goda rykte (Nogler & Jang, 2012, s 55). 
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Crane och Matten (2010, s. 255–256) menar att revisionsföretagens långsiktiga 

relationer med kunder samt diversifierade tjänster och sekretess kan skada revisorernas 

oberoende. De nämner också ett problem som kan uppstå i fall med stora företag, där 

det kan hända att de anställda tappar känslan för sitt individuella ansvar (Crane & 

Matten, 2010, s. 256). 

De här teorierna är av intresse för vår studie. Denna synvinkel innebär att det finns en 

chans att revisorernas sätt att se på etiska frågor påverkas inte bara av deras egna och 

företagets etiska riktlinjer, utan också av de situationer de befinner sig i, något vi 

bedömer är vanligt i många revisorsföretags kundkontakter. Därför delar vi 

uppfattningen att revisorerna ställs inför många etiska problem. 

3.4.4 Yrkesetik 

Inom flertalet yrken är det också väldigt vanligt att det talas om begreppet yrkesetik. 

Detta är ett begrepp vars användning har ökat  i takt med att antalet företag som varit 

inblandande i etiskt och moraliskt tvivelaktiga situationer vuxit (Collste, 2010, s. 

92).Yrkesetik innebär mer konkret att olika yrken förhåller sig till och beaktar olika 

regler som skapar ett förtroende i deras agerande bland dem själva och mot berörda 

intressenter (Collste, 2010, s. 92). Därför har också många yrken i dagens läge en 

yrkesetisk kod. Ofta anknyter dessa till olika yrkeskårers internationella 

sammanslutningars etiska regler (Collste, 2010, s. 94–95) 

Yrkesetik är något som även finns inom revisionsbranschen. Det har kanske blivit ännu 

mer aktuellt med tanke på de skandaler som varit (Johannson, 2005, s. 15). Därför har 

FAR, som är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare, 

(FAR, 2008) utarbetat 9 yrkesetiska regler som revisorer skall följa. 

3.4.5 Etikutbildning vid universitet och dess påverkan på revisorer 

En studie av Eynon et al. (1997, s. 1307) var delvis inriktad på att studera kopplingen 

mellan etikutbildning bland blivande ekonomer på universitetsnivå och deras etiska 

förhållningssätt över tid inom revisionsbranschen. Denna studie tog även upp en del 

andra aspekter, bland annat tendensen att kvinnor och personer med en viss politisk 

inriktning hade en högre moral i etiska frågor. Studiens resultat att kvinnor har en högre 

moral i etiska frågor kan nog med stor sannolikhet bedömas relevant och tillförlitlig ur 

ett svenskt perspektiv. Däremot bedömer vi att studiens undersökning kring politisk 

inriktning är svår att överföra till Sverige. Anledningen är att vi har ett annat politiskt 

klimat och partier med andra inriktningar än i USA.  

Studien visade emellertid att ekonomer som numera jobbar som revisorer och utbildats i 

etik under sin studietid visar en betydligt starkare känsla för att veta vad som är etiskt 

riktigt och framför allt så agerar de mer etiskt över tid. Det här är något som även i våra 

ögon låter rimligt, att i ett tidigt skede av sitt liv få en etisk utbildning och börja 

reflektera över frågan borde rimligen öka ens förmåga att agera etiskt korrekt. Vad som 

är etiskt korrekt är så klart något subjektivt, som vi tagit upp teorier kring ovan. Om vi 

skulle koppla det till svenska revisorer skulle det dock innebära att revisionslagen 

följdes fullt ut. Detta sker inte alltid , eftersom revisorer har varit inblandade i de 

tidigare nämnda skandalerna. 

Vid en studie av Fraedrich et al. (2005) deltog flera hundra ekonomstudenter med skilda 

inriktningar och nivåer. Studiens upplägg innebar att samtliga studenter fått samma 

undervisning inom en etikkurs bestående av en obligatorisk bok och föreläsningar.  
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Studenterna fick sedan göra ett test i början av terminen och ett i slutet av terminen. 

Genom detta ville forskarna utvärdera hur studenternas etiska värderingar och förståelse 

för etik utvecklats efter att ha deltagit i kursen. Testerna bestod av fyra situationer som 

innehöll olika etiska dilemman. Av de fyra dilemman som studien innehöll var det två 

situationer som berörde etiska frågor med koppling till studenternas framtida jobb som 

ekonomer, medan de två andra situationerna tog upp allmängiltiga etiska 

frågeställningar. Studien visar att studenternas etiska förhållningssätt och moral delvis 

förbättrats efter att ha deltagit i kursen (Fraedrich et al, 2005, s 31). 

Welton och Guffrey (2009) genomförde en studie med 45 studenter som läste revision 

på D-nivå. I den här studien fick studenterna delta i en kurs där de lärde sig yrkesetik, 

revisionsstandarder och revisionsyrkets ansvarsområden. De studerade professionella 

etiska koder som var formulerade av de tre aktörerna American Institute of Certified 

Public Accountants, Institute of Internal Auditors, och Institute of Management 

Accountants codes. Sedan diskuterade de etiska koncept och teorier vid olika 

seminarium. Studenterna fick också göra ett prov(Accounting Defining Issue Test, 

ADIT) både före och efter kursen. Proven visade att deras etiska syn och förmåga hade 

förbättrats under kursens gång. 27 av de 45 studenterna fick göra samma prov tre år 

senare och effekten var fortfarande kvar. En brist med studien är att de som valde att 

göra testet igen efter tre år kan haft en mer positiv inställning till ämnet. Vidare kan 

sägas att studenternas deltagande i interna utbildningar på respektive arbetsplats ha 

påverkat provets resultat efter tre år (Welton och Guffrey, 2009, s. 283). 

3.5 Hållbarhet och CSR i svenska företag 

3.5.1 Hållbarhet 

Enligt Becker (2012, s. 13) handlar hållbarhet om relationer mellan individer och 

naturen, mellan individer och andra människor omkring dem och mellan individer och 

de framtida generationerna. Becker (2012, s. 9) beskriver detta begrepp som en förmåga 

hos vissa system, enheter eller processer att bevara sig själva samt människans förmåga 

att bevara vissa system, enheter eller processer. Han utvecklar vidare att hållbarhet 

också har en normativ och utvärderande dimension, det vill säga det har blivit till ett 

välkänt begrepp som innebär något positivt och värt att kämpa för. Godemann (2011, s. 

5) påstår att hållbarhet är ett etiskt, normerande koncept. Han menar vidare att det 

innebär en livsstil och förhållande till ekonomi och pengar som inte innebär att jordens 

framtid är hotad. Värdet av varaktighet är ett annat drag hos hållbarheten, eftersom det 

hållbara är något långvarigt enligt Becker (2012, s. 9). Med andra ord handlar 

hållbarheten om en långsiktigt fungerande process, enheter eller system. Becker (2012, 

s. 19) menar att den hållbara utvecklingens etik borde handla om hur man bör leva för 

att kunna upprätthålla hållbara relationer med naturen, framtida generationer och 

människor omkring sig. 

Weybrecht (2010, s. 14–15) tolkar den hållbara utvecklingens idé som ett 

balansskapande mellan social rättvisa, miljöskydd och ekonomisk utveckling. Enligt 

denna tolkning kan världen betraktas som ett system där alla tre komponenter 

interagerar med varandra och även till en viss grad är beroende av varandra. 

Enligt Godemann (2011, s. 71) finns det vissa faktorer som gör det svårt för det globala 

samhället att utvecklas på ett hållbart sätt. För det första saknar människor känsloorgan 

för att märka påverkan av radioaktivitet och ozonhål. De flesta andra förändringar är för 

små och långsamma för att märkas. För det andra är personerna som påverkas negativt 
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av globala miljöproblem ofta inte samma människor som har orsakat dem. En till faktor 

är att såväl den positiva som den negativa individuella påverkan är liten och kan 

uppfattas som meningslös. Samtidigt skapar det individuella beteendet trender och 

förebilder vilka leder till nya beteendemönster för större grupper. 

Enligt Godemann (2011, s. 73) räcker det ofta inte enbart med information och kunskap 

för att skapa ett miljövänligt beteende hos människor, i synnerhet eftersom det är svårt 

att uppleva eller förstå de miljörelaterade konsekvenserna av sina egna handlingar. Hon 

nämner vidare att kunskap är ett viktigt steg i arbetet mot det hållbara samhället. Enligt 

henne spelar individuella, sociala och externa faktorer också en viktig roll i skapandet 

av miljövänliga beteendemönster. Individuella faktorer består av individens värderingar, 

attityder och vanor. Sociala faktorer innehåller värderingar av hela samhället såsom 

existerande förebilder och nätverk. Externa faktorer är möjligheter för en existens av 

miljövänligt beteende samt monetära och icke monetära belöningar av miljövänligt 

beteende (Godemann, 2011, s. 74).   

Enligt Wilhelmson och Döös (2002, s. 6–8) finns det tre nivåer av hållbarhet: den 

samhälleliga nivån, den organisatoriska nivån och den individuella nivån. De betonar 

vikten av att betrakta hållbarheten som ett holistiskt koncept där alla tre nivåer samtidigt 

existerar och påverkar varandra. På den samhälleliga nivån kan ett arbetssystem 

betraktas som hållbart om det bidrar till samhället genom att skapa kompetenta, friska 

anställda och producerar tjänster och produkter utan att exploatera miljö eller 

människor. På den organisatoriska nivån kan arbetssystemet betraktas som hållbart när 

det skapar en konkurrenskraftig verksamhet utan att medarbetare blir sjuka och utan att 

skada miljön. På den individuella nivån innebär det att medarbetarna har möjlighet att 

ständigt utvecklas och behålla sin hälsa. 

3.5.2 Hållbarhet inom revision 

Enligt Weybrecht (2010, s. 54–55) kan revisorernas kunskap inom hållbarhet på olika 

sätt bidra till företagens gröna framgång. Revisorer kan förse ett företag med relevant 

information angående företagets egentliga kostnader och intäkter, vilket skapar 

möjlighet för ett effektivt beslutsfattande. Känner företaget till de materiella såväl som 

immateriella kostnaderna kring miljöpåverkan och sociala frågor, kan företaget vidta 

relevanta åtgärder och fatta medvetna beslut. Revisorer kan identifiera de frågor som 

företaget borde jobba med och mäta företagets framsteg mot hållbara mål. De kan också 

upptäcka möjligheter för ökad effektivitet på vägen mot hållbarhet och presentera 

företagets hållbara framgång i årsredovisningar, så att intressenter får tillgång till den 

informationen (Weybrecht, 2010, s. 54–55). 

Full cost accounting är ett koncept som enligt Unerman et al. (2007, s. 215) kan bidra 

till en bättre förståelse av existerande valmöjligheter när detta koncept  appliceras på ett 

korrekt sätt i praktiken. Konceptet går ut på att mäta de externa kostnaderna som 

företagen orsakar genom sin påverkan på samhället eller miljön. 

Revisionsföretagen säljer olika former av revisions- och rådgivningstjänster. Dessa 

tjänster är inte greppbara på samma sätt som till exempel en producerad vara, vilket gör 

det mer komplicerat för konsumenten att inspektera dem innan köpet. Därför är det 

viktigt vilka immateriella värden konsumenten associerar tjänsten med, eftersom det i 

stor utsträckning påverkar konsumentens val (Heide, 2005, s. 169). Enligt Heide (2005, 

s. 169) är de här immateriella värdena, där samhällsansvar kan vara en del, något som 

bör betraktas som en konkurrensfördel som är svårt för konkurrerande byråer att 
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kopiera. Han menar vidare att revisionsföretagens medvetenhet om sin förmåga att 

påverka miljön, samt deras engagemang inom hållbarhet kan fungera som en 

konkurrensfördel på marknaden. 

3.5.3 CSR 

Begreppet hållbarhet är numera tätt relaterat till corporate responsibility. Både 

Grankvist (2009, s. 21) och Crane och Matten (2010, s. 34) refererar till den kände 

hållbarhetsexperten John Elkingtons koncept the triple bottom line när de beskriver 

företagets ansvarstagande. Crane och Matten (2010, s. 34) refererar också till John 

Elkington och hans uppfattning att vinster inte är det enda mål företag borde sträva efter 

Detta eftersom skapande av socialt och miljömässigt värde enligt honom är lika viktiga 

mål för företag som skapande av ett ekonomiskt värde (Crane & Matten, 2010, s. 34). 

Grankvist (2009, s. 21) utvecklar Elkingtons koncept vidare när han säger att företag i 

årsredovisningen förutom finansiella siffror även borde redovisa de resultat som 

uppnåtts inom hållbarhet. Det skulle bidra till en bättre förståelse av företagens 

verksamhet gällande både vinster och ansvarstagande (Grankvist, 2009, s. 21). The 

triple bottom line innehåller alltså tre likvärdiga mål företag borde sträva efter: 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde.  

Grankvist (2009, s. 17) beskriver Corporate Social Responsibility (CSR) som företagens 

frivilliga initiativ inom det miljömässiga, sociala och ekonomiska området. Etiskt 

ansvarstagande är den fjärde dimensionen av CSR (Grankvist, 2009, s. 22). Begreppet 

CSR hänger samman med företagets vilja att ta ansvar för sina handlingar, något etik är 

en naturlig del av och som också i stor utsträckning berör de ovan nämnda områdena. 

Därför kan den etiska dimensionen betraktas som en del av det frivilliga miljömässiga, 

sociala och ekonomiska ansvaret. I de fall där företag vill utvecklas hållbart och 

verkligen agera etiskt kan etik betraktas som kärnan i företagets ansvarstagande och inte 

en separat dimension. Dock finns det ofta en risk att företagets ansvarstagande är en del 

av en marknadsföringsstrategi och är aktuellt bara så länge företaget tjänar något på att 

framstå som ett företag med en god syn på hållbarhet och etik. Det visar enligt oss på 

logiken i Grankvists (2009, s. 22) tankar om att etik bör betraktas som den fjärde 

dimensionen. 

 Det kan vara svårt för företagen att ändra på sina anställdas beteende och få dem att 

vara engagerade inom hållbarhetsinriktade aktiviteter. Smith och O'Sullivan (2012, s. 

484) observerade i sin studie att anställdas personliga normer, värderingar, vanor och 

tidigare erfarenheter var av stor betydelse när det gällde miljövänligt beteende på 

arbetsplatsen. Motivation och tro på sin förmåga att göra skillnad var också av stor vikt. 

De miljömedvetna anställda upplevde en rollkonflikt när företaget hade andra 

värderingar än de själva och när ansvarslöst beteende gentemot miljön var en naturlig 

del av företagskulturen. Här upplevde de anställda att de hade en begränsad kontroll 

över sina uppgifter som gjorde det svårt för dem att introducera kreativa lösningar på 

arbetsplatsen. Därför ansåg de att det behövdes en förändring i själva företagskulturen 

för att uppnå spridningen av miljövänligt beteende på deras arbetsplats. 

Marcus (2012, s. 678) menar att företagens handlingar har en djupgående inverkan på 

den sociala välfärden eftersom företag är dominanta institutioner i dagens samhälle. 

Han påpekar att företagets handling är en form av kollektiv handling som beror på olika 

individuella handlingar. Individuella handlingar är beroende av individernas värderingar 

och föreställningar. Marcus (2012, s. 682) skiljer i sin studie mellan tre olika typer av 

värderingar: de ekonomiska, de sociala och de miljömässiga. Enligt denna studie står de 
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sociala och miljömässiga värderingarna i stor kontrast mot de ekonomiska 

värderingarna. Har individen högre ekonomiska värderingar är sannolikheten mindre att 

personen vidtar miljövänliga eller socialt ansvarsfulla handlingar. Samma förhållande 

föreligger ifall värderingarna är motsatta. Marcus (2012, s. 682-683) visar därför i sin 

studie hur individernas värderingar kan förutsäga vilka handlingar individen är mest 

benägen att föredra. 

3.6 Utvecklande av modell 
Vi är av uppfattningen att det vi studerar och det vi valt att ta med i vår teori i många 

fall hänger ihop. För att lättare följa våra tankar har vi utvecklat en modell som på ett 

överskådligt sätt visar hur teorins delar hänger ihop. 

 

Modell 1 Sammanfattande modell, som visar på teorins samband. 

I mitten av modellen har vi placerat revisionsföretagens kompetenskrav och 

förväntningar eftersom det är undersökningens huvudfokus. Dessa påverkas av de krav 

som Revisorsnämnden ställer, deras egna behov och situationen på arbetsmarknaden. 

Revisionsföretagen har sedan en syn på kompetens, hållbarhet och etik, precis som de 

nyutexaminerade ekonomerna. När sedan nyanställda och företaget möts utvecklar de 

tillsammans en syn i dessa frågor, även om revisionsföretagen till stor del styr 

utbildningen och inriktning inom kompetens, etik och hållbarhet.  

Tillsammans möts dessa egenskaper, krav och behov när de anställda går ut och möter 

sina kundföretag. Dessa värderingar, synsätt och kompetenser skall sedan 

förhoppningsvis motsvara de förväntningar och krav som kundföretaget ställer. 

Förhoppningen är att detta skall resultera i en kundnöjdhet.. I den stora konkurrens som 

råder är image viktigt för att skapa fördelar. Att synas och verka i ett positivt 

sammanhang, där en god syn på etik och hållbarhet ofta är betydelsefullt, förbättrar 

företagets image. Det här tillsammans med upplevd tjänstekvalitet är av stor betydelse i 

kundföretagens val av revisionsföretag. En tjänstekvalitet som till stor del beror på de 

anställdas kompetens, där etik och hållbarhet enligt oss är en naturlig del. 
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4. Sökmetod och källkritik 
Vi började med att försöka leta rätt på de relevanta teorier som skulle ge oss inblick i 

ämnet från olika synvinklar. Vi letade information genom EBSCO:s databas och genom 

Umeå universitets bibliotek. De sökord vi använde var förväntningar, arbetsgivarnas 

förväntningar, arbetsgivarnas kompetenskrav inom revision, kompetens, formell 

kompetens, informell kompetens, kompetenskrav, företagsetik etik, hållbar utveckling 

och hållbarhet. I de fall vi sökte i EBSCO användes motsvarande ord, men på engelska. 

Vi har genomgående i vårt val av källor använt oss av böcker eller avhandlingar från 

personer som doktorerat. I och med att en del av litteraturen är svensk, har det varit 

lättare att kontrollera författarna och deras bakgrund. Vår tro är därför att en stor del av 

litteraturen är tillförlitlig och trovärdig. Det skall även påpekas att huvuddelen av våra 

böcker behandlar olika studier, vilket styrker deras vetenskapliga relevans. Emellertid är 

det viss teori som vi tagit med, trots att dess opartiskhet kan ifrågasättas. Vi har använt 

fyra böcker från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, som beskriver sig själva 

enligt följande: 

”SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell 

förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i 

politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på 

vetenskap och saklig analys” (SNS, 2012) 

Det bör i det sammanhanget nämnas att organisationen ägs och drivs av svenska företag. 

Detta kan nog påverka dess trovärdighet och göra att organisationen gärna presenterar 

forskning som stärker företagsamhet, valfrihet och ett bättre näringslivsklimat. Vår 

bedömning är ändå att källorna är tillförlitliga och relevanta eftersom de är skrivna av 

erkända lektorer och professorer. Dessutom är det en väldigt liten del av vår teori som 

hänvisar till dessa böcker. I vissa fall har vi även hänvisat till fakta från Svenska 

Dagbladet och Ekonomifakta. Det som sägs i dessa källor ska så klart betraktas med 

större skepsis. Vår bedömning är att de ändå är relevanta eftersom de tar upp fakta som 

är nödvändiga för vår undersökning. Så klart måste man överväga huruvida sådana fakta 

skall betraktas som tillförlitliga. Dock tror vi att risken för en förvrängning är liten i 

dessa sammanhang. För att vara på den säkra sidan har vi i de förekommande fallen valt 

formuleringarna ”enligt Svenska Dagbladet” eller ”enligt Ekonomifakta”. Detta gör att 

läsaren själv får bedöma om källan är relevant i sammanhanget. I övrigt har vi 

genomgående använt vetenskapliga artiklar och känner oss trygga med dess kvalitativa 

nivå och tillförlitlighet. 

5. Metod 

5.1 Kunskapssyn 
Vi var inte ute efter någon objektiv sanning eftersom vi tror att det kan finnas olika 

tolkningar av ett och samma fenomen inom samhällsvetenskapen. Däremot ville vi se 

vilka värderingar och tankar våra respondenter har i ämnet. Utifrån detta ville vi sedan 

tolka och försöka förstå den information vi fått fram. Det intressanta för oss är inte den 

information vi fått fram, utan istället vad den innebär. Det här stämmer väl in på vad 

Hartman (2004) tar upp kring ett hermeneutiskt synsätt. Hartman (2004, s. 107) skriver 

att hermeneutik är en tolkningslära som handlar om att förstå människors beteende och 

liv. En del av vårt syfte med studien är att presentera revisionsföretagens kompetenskrav 
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och förväntningar på nyutexaminerade ekonomer. Vårt arbete handlar med andra ord om 

revisionsföretagens åsikter, om deras behov och deras förhoppningar på sina 

rekryteringar. Det viktiga för oss är att försöka förstå de människor som representerar 

företagens behov och att förstå själva behoven. Vi anser att behov och förväntningar är 

sådana företeelser som inte kan bli förstådda tillräckligt väl utan kontext. 

Revisionsföretagens kompetenskrav och förväntningar kan till exempel bero på 

tillfälliga situationer på arbetsmarknaden, företagets framgång, geografiska placering 

och storlek. De är oftast subjektiva och ska betraktas och tolkas utifrån kontexten. Vi ser 

som sagt på kunskapen ur ett hermeneutiskt perspektiv vilket också enligt Bryman 

(2005, s. 444) innebär ”en betoning av författarens synvinkel och känslighet för 

kontext”. I vårt fall ska vi visa hänsyn till revisionsföretagens synvinkel och tolka 

insamlad data med förståelse för deras perspektiv. 

5.2 Angreppssätt 
Vi började vårt arbete med att samla in information inom det studerade området för att 

kunna se på frågan ur olika perspektiv. Vi samlade in relevanta teorier för att kunna 

formulera intressanta frågor till respondenter och för att få fler synvinklar på det 

studerade fenomenet. Vi planerade inte att testa några teorier utan vi ville samla in 

detaljerad och utvecklad information som beskriver revisionsföretagens syn på 

kompetenskrav och förväntningar. Enligt vår uppgift skulle vi också undersöka 

revisionsföretagens syn på nyutexaminerade ekonomers kunskaper och kompetenser 

inom etik och hållbarhet. Ämnet var aktuellt med tanke på förekommande problem och 

skandaler inom revisionsbranschen (Affärsvärlden, 2010). Vi undersökte existerande 

studier för att kunna definiera vår studies plats bland dem och för att säkra studiens 

aktualitet. Vi var öppna för alla möjliga svar och meningen med undersökningen var att 

kunna hitta mönster i det insamlade resultatet. Datainsamlingen följdes av 

resultatredovisningen och analysen. Det insamlade resultatet ledde till utvecklingen av 

nya teorier i form av våra tolkningar och förslag. Det sättet att genomföra en 

undersökning kallas enligt Bryman (2005, s. 25–26) för induktion.  

5.3 Vetenskaplig metod 
Vid uppsatsskrivande är det vanligast förekommande att författarna väljer mellan 

kvantitativ och kvalitativ metod. Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden 

eftersom studiens två frågeställningar är av öppen karaktär och för att vi gärna ville få 

fram respondenternas syn på olika begrepp. Vår tanke var att ge dem möjlighet att tala 

om det de tyckte var viktigt, utan att det kände att vi påverkade deras svar eller ledde 

dem i en viss riktning. Den kvantitativa metoden är inte lika fördelaktig för vår studie 

eftersom det förfarandet skulle leda in respondenterna på olika förvalda svarsalternativ 

och troligen ge för ytlig information. Härigenom kunde vi riskerat att respondenterna 

hade valt de alternativ som framstått som de ”riktiga” utifrån rådande normer. Dessutom 

kan människor mena olika saker med samma ord och därför anser vi att den kvalitativa 

metoden passar bra för att förstå respondenternas synpunkter.  

5.4 Vetenskaplig teknik 
Vi försöker i vår studie förstå och tolka våra respondenters tankar och agerande. För att 

uppnå detta har vi valt att göra det som enligt Kvale (2009, s. 17–20) kallas 

halvstrukturerad intervju. Genom detta har våra respondenter goda möjligheter att 

utveckla sina tankar, något vi kommer låta dem göra när det berör syftet. Frågemallen vi 

hade blev därför en grund och i några intervjuer tillkom därför vissa följdfrågor. Den 

kvalitativa metoden med en halvstrukturerad intervju ger oss möjlighet att gå på djupet 
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och undersöka inte bara vad arbetsgivarna uttrycker utan också vad de menar med det 

de säger. Våra intervjufrågor finns bifogade i Appendix 1. 

Vi genomförde telefonintervjuer och i de fall möjlighet gavs gjorde vi personliga 

intervjuer. Det resulterade i två personliga intervjuer och sex telefonintervjuer. Bryman 

(2005, s. 140) tar upp några fördelar med telefonintervju. En uppenbar fördel gentemot 

personliga intervjuer är att respondenten inte påverkas av frågeställarens bakgrund och 

egenskaper. Om frågeställaren har ett visst kön, social bakgrund eller etnicitet är 

chansen större att respondenten anpassar sitt svar utifrån vad den tror att frågeställaren 

vill höra (Bryman, 2005, s. 140–141). Han menar dessutom att telefonintervjuer är 

lättare att hantera, men det finns en risk att frågeställaren missar respondenternas 

kroppsspråk och minspel. Vi använde oss av en diktafon vid samtliga intervjuer. Vid 

telefonintervjuerna använde vi en av författarnas mobiltelefon och dess 

högtalarfunktion. Vi närvarade båda vid intervjuerna och en av oss skötte 

inspelningsapparaturen, medan den andra ledde intervjun. Vi genomförde fyra intervjuer 

var. Transkribering av intervjuerna skedde i samtliga fall antingen samma dag som 

intervjun eller den efterföljande dagen. I de fall vi genomförde telefonintervju skedde 

det genom att vi bokade ett grupprum på Umeå universitet och därifrån ringde vi upp 

våra respondenter. De två intervjuer som genomfördes genom personliga intervjuer ägde 

rum på respektive respondents kontor.   

5.5 Intervjuns utformning 
Våra frågeställningar kom att utgöra grunden för de frågor som vi ställde i intervjuerna. 

För att samtliga respondenter skulle få en god grund och samma information skickade vi 

med en kort introduktion kring vår studie och varför vi genomför intervjuerna. Sedan 

påbörjades intervjun där vi valde att först fråga om respondenternas roll i företaget. 

Skälet till det var att vi ville få en bättre bild vem personen är och vad den gör. 

Vi har sett i teorikapitlet att det finns flera olika definitioner av begreppet kompetens, 

därför bestämde vi oss för att fråga våra respondenter vad ordet kompetens innebär för 

dem och hur de ser på sådana begrepp som formell, informell och social kompetens. 

Eftersom vår studie är av kvalitativ karaktär syftade vi inte till att testa några teorier. 

Således är inte alla våra frågor direkt härledda ur de utvalda teorierna, utan istället är 

flera frågor formulerade i syfte att få respondenter att berätta mer eller mindre fritt om 

vad de själva tycker är viktigt när det gäller kompetenskraven. Frågorna 8, 9 och 24 är 

baserade på teorier som handlar om olika nivåer av konsumenternas förväntningar ( 

Grönroos, 2008; Wilson, 2008). Fråga 10 är baserad på Grönroos (2008) teori som 

handlar om konsumenternas oklara, underförstådda och uttalade förväntningar. Frågorna 

11, 14, 16, 17 baserades på teorier som handlar om relationsmarknadsföring (Aharoni, 

2000; Blomqvist, 2004; Grönroos, 2008; Wilson et al., 2008). Frågorna 26 och 27 var 

inspirerade av Lindelöws (2003) åsikt att deltagande av både överordnade och 

underordnade är viktiga delar av kompetenskravens fastställande. Våra frågor i den 

andra delen av frågemallen var inspirerade av teorier som handlar om etik och 

företagsetik (Beckius, 2006; Brytting, 2005; Frostensson, 2011; Murphy, 2005) och 

hållbarhet (Crane & Matten, 2010; Godemann, 2011;  Grankvist, 2009). 

Som synes har vi i den första delen av våra frågor medvetet valt att inte ta upp något 

kring etik och hållbarhet. Skälet var att vi ville se om dessa aspekter var något som kom 

fram spontant i deras kravspecifikationer. Hade vi valt att direkt koppla till huruvida 

etik och hållbarhet är något viktigt hos dem vid anställning, tror vi risken är stor att vi 

lett in dem på ett svar, som verkar bra i både deras och våra ögon. Detta för att etik och 
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hållbarhet ibland kan uppfattas som en känslig fråga, eftersom det handlar om normer 

som existerar och formas i samhället. Istället valde vi som nämnt att ha ett andra avsnitt 

med frågor om etik och hållbarhet, med förhoppningen att få oberoende och ärliga svar 

kring kompetenskraven och förväntningarna.  

5.6 Metodkritik 
Vi inser att de frågor vi avhandlar gör att det finns en risk att respondenterna i vissa fall 

kan vara benägna att säga det de tycker låter ”rätt” istället för det som speglar 

verkligheten. För att undvika detta har vi bestämt oss för att inte nämna respondenternas 

namn samt namnen på deras företag i studien. Under intervjuerna upprepade vi för 

respondenterna att undersökningen är anonym, för att få dem att slappna av och ge ännu 

mer korrekta svar på frågorna. Vi förmedlade att studien som nämnt endast berörde 

kompetenskrav och förväntningar. Rent etiskt kan det finnas vissa tankar kring ett 

sådant upplägg. Vi förklarar därför närmare hur vi tänker.  

Innan intervjuerna berättade vi för våra respondenter att studien gick ut på att undersöka 

deras kompetenskrav och förväntningar på nyutexaminerade ekonomer. Det innebar att 

vi bara beskrev en del av vårt syfte. Enligt Bryman (2005, s. 568) är det ofta acceptabelt 

för en forskare att undanhålla några detaljer om sin studie från deltagarna, ifall 

detaljerna kan påverka deltagarnas svar. Vi såg till att vårt sätt att genomföra studien 

inte skulle innebära en negativ påverkan för våra respondenter. Därför valde vi att låta 

dem förbli anonyma i studien. Vi informerade dem även om att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan avbryta intervjun när de vill. Vi berättade för våra respondenter 

om vår avsikt att spela in samtalen, för transkriberingens skull och vi frågade dem om 

de hade något emot det. Alla respondenter gick med på att spela in samtalen, vi såg till 

att presentera deras syn på frågor så korrekt som möjligt i vår studie. Den information 

som vi samlade in under intervjuerna användes endast för vårt forskningsändamål. 

En begränsning som vi ser med vår uppsats är att vi inte har fått se de frågor som ställs 

vid intervjuer av nyutexaminerade ekonomer. Samtidigt var vår bedömning att det var 

internt arbetsmaterial som det var tveksamt om revisionsföretagen skulle vilja delge oss. 

Därför valde vi istället på att fokusera på vad de uttryckte vid våra intervjuer och hur vi 

skulle tolka det.  

6. Resultat 
Vi har valt att redovisa varje revisionsföretags resultat för sig. Anledningen är att det 

bidrar till en bättre tydlighet och struktur. Därefter har vi delat upp respondenternas svar 

till de olika begrepp som vi vill presentera deras syn inom. Genom att 

revisionsföretagen och de intervjuade är anonyma i undersökningen kommer vi för 

enkelhetens skull att benämna de intervjuade personerna med en bokstavskombination. 

Där första respondenten kallas respondent A, det andra respondent B osv. 

6.1 Respondent A  
Respondent A är i fyrtioårsåldern och jobbar som auktoriserad revisor. Hon ansvarar 

för rekryteringen på revisionsföretagets lokala kontor i en medelstor stad. Hennes 

företag är en del av ett revisionsnätverk som är ett av världens 8 största. Företaget är 

spritt och representerat över stora delar av Sverige. Företaget erbjuder sina kunder 

tjänster inom både redovisning och revision. Vi intervjuade respondenten A genom ett 

personligt möte på dennes kontor. Intervjuen genomfördes i november 2012. 
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Kompetens, formell kompetens, utbildning, civilekonom och kompetenskrav 

Respondenten A är av uppfattningen att kompetens är ett väldigt vitt begrepp. ”När man 

jobbat länge i den här branschen, något som är väldigt vitt, kan man säga, alltså man 

kan tänka sig en rent teknisk kompetens. Man kan debet och kredit, förstår skatteregler 

och momsregler, men sen finns det något som vi alltid trycker på - social kompetens ”. 

Om kompetens tar respondenten A också upp att det är väldigt viktigt hur de anställda 

beter sig. Vidare understryker respondenten att kompetens inte innebär att du har 

kunskaper inom allt, men att du åtminstone har en grundnivå. Respondenten tar sedan 

upp begreppet formell kompetens, där hon säger att hon bland annat tänker på att 

revisorsnämnden har vissa krav på kurser som skall vara genomförda. Samt att de 

nyutexaminerade skall ha högskoleutbildning inom ekonomi. ”När vi anställer finns ju 

vissa poäng och vissa kurser man ska ha tagit för att kunna bli kvalificerad revisor. Vi 

ser till att man har det. Eller att man åtminstone har för avsikt att göra det”.  

Extrakurser är däremot inget de värdersätter särskilt enligt respondenten. Vidare menar 

respondenten yrkeserfarenhet heller inte är något krav, men önskvärt och meriterande, 

gärna inom redovisning. Hon nämner även att bra betyg alltid är bra. Kring 

fastställandet av kompetenskraven, tar respondenten upp att de inte har någon central 

personalavdelning längre som hjälper dem. Det är istället respondenten och hennes 

kollega som utifrån vad de värdesätter och revisorsnämndens krav som grund, kommer 

fram till vad de söker och vilka kompetenskrav de vill ha.  

Respondenten tar upp kring begreppet civilekonom att det är ett väldigt stort begrepp, 

som för många fått en något oklar innebörd. Respondenten menar att titeln inte är det 

viktiga. Det som dem värdersätter är att studenten uppfyller revisornämndens krav. 

Informell, social kompetens, personliga egenskaper, förväntningar och värderingar 

Respondenten tänker inget särskilt kring informell kompetens, men nämner att språk 

kanske kan hänföras till det. Hon understyrker sedan att social kompetens är viktigt och 

berättar hur hon ser på begreppet. ”Social kompetens. Att man kan hantera människor. 

Både våra kunder och affärskontakter men också internt är det väldigt viktigt” 

Respondenten fortsätter ytterligare kring hur värdefullt personliga egenskaper är, där 

hon understyrker det viktiga med att vara en social person. En person som kan umgås 

med såväl kunder som kollegor. Vidare är det viktigt att man är ödmjuk, analytisk 

allmänbildad och vill lära sig. Kurser som inte handlar om revision finner inget större 

extravärde, om det inte innebär kunskaper i engelska som det måste ha enligt 

respondenten. 

Respondenten uppger att hon vet ungefär var nyanställda respondenter ligger 

kunskapsmässigt. Därför vet de vad som kan förväntas där. Däremot är det väldigt 

viktigt att dem har rätt attityd, vill lära sig och är bra personer. Där har respondenten en 

stor förväntan. Respondenten tar direkt upp att de har vissa värderingar som är 

betydelsefulla. Hon funderar emellertid ett tag vilka de är och nämner sedan, efter 

ytterligare en paus, kompetens, social samvaro och kvalité. 

Synen och krav på företagsetik, etik och hållbarhet 

Respondenten tar upp att etik och företagsetik inte är något som håller henne sömnlös 

på nätterna och skrattar sedan hjärtligt. Detta understryks också när respondenten tar 
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upp att etik och företagsetik inte är något som de värdesätter hos blivande anställda. 

Hon menar dock att de gärna vill ha grundläggande etiska värderingar hos nyanställda. 

Respondenten säger också att det är inget som de brukar komma in på under intervjuer. 

”Nää, alltså det där är med etik., vi har inte varit så drivna i den frågan i vår 

organisation”. Respondenten menar också att det är sällan nyutexaminerade ställs inför 

etiska dilemman. Det är något som äldre kollegor istället handhar, där hon sedan säger 

att dessa ibland har ett annat förhållningssätt, ”eftersom de agerar mer praktiskt än vad 

som alla gånger är korrekt”. Respondenten avslutar sedan med att säga att hon inte vet 

om studenter har god utbildning i etik från högskola. 

Kring hållbarhet menar respondenten att hon inte tror att nyutexaminerade är särskilt 

mer miljömedvetna, snarare tvärtom. Hållbarhet och miljö är inget av större aktualitet 

på deras byrå, även om de källsorterar och har lågenergilampor. ”Ingen aning, inget vi 

funderat på så där direkt det med hållbarhet, men såklart bra”. Respondenten berättar 

sen att kunskaper i det, inte är något de värdesätter vid rekryteringar heller. 

Enligt respondenten förmedlas företagets etiska riktlinjer och krav kring vad man skulle 

kunna kalla hållbarhet, genom interna utbildningar. Dessa krav fastställs enligt 

respondenten ofta utifrån de yrkesetiska regler och lagar som revisorer skall följa. 

6.2 Respondent B 
Respondenten B är i 35-års åldern och är godkänd revisor. Hon har efter sin examen 

jobbat på det aktuella revisionsföretaget. Företaget som hon jobbar på finns över hela 

Sverige och världen. Hennes arbetsplats ligger i en medelstor svensk stad. Det 

tillhandahåller tjänster inom redovisning och revision och därtill tillhörande tjänster. 

Personen brukar deltaga vid intervjuer och nyrekryteringar av nyutexaminerade 

ekonomer. Vi intervjuade respondenten B genom en telefonintervju. Intervjuen 

genomfördes i november 2012. 

Kompetens, formell kompetens, utbildning, civilekonom och kompetenskrav 

Respondenten B tycker att kompetens är ett svårt begrepp att definiera och vad det 

innebär. Respondenten tar sedan upp lite hur hon ser på kompetens och väljer att koppla 

begreppet mot revision: ”Det här med kompetens… det som behövs för att du ska bli en 

bra revisor...det kan man inte liksom bara läsa sig till en kompetens kring. Det måste du 

lära dig”. 

Respondenten är först osäker vad som avses med formell kompetens. Men svarar sedan 

ändå på frågan genom att börja koppla det begreppet till revisorsnämndens krav. 

Respondenten påpekar dock att det går att göra avsteg från detta. T.ex. är det ”okej” om 

den nyutexaminerade ekonomen saknar en viss kurs i exempelvis beskattningsrätt, ifall 

det är rätt person. Kraven bör dock i huvudsak vara uppfyllda, enligt respondenten. Där 

kommer respondenten också in på utbildning och menar att inriktning revision är en 

självklarhet. Vidare tar respondenten upp betydelsen av att läst kurser som är relevanta, 

samt att bra betyg och ideella engagemang i till exempel studentföreningen är 

värdefullt. Det väger också tungt enligt respondenten.  

Respondenten säger vidare följande kring begreppet civilekonom: ”Oj, 

spontant…ganska urvattnat begrepp.. tycker inte det är någon tyngd bakom det 

begreppet, var och varannan läser till civilekonom”. 

 



29 
 

Informell kompetens, social kompetens, personliga egenskaper, förväntningar och 

värderingar 

”Om jag får spåna fritt kring begreppet informell kompetens handlar det om många 

saker. Från hur du fungerar i grupp och om du har andra viktiga erfarenheter”. 

Respondenten tar sedan upp t.ex. kunskaper i ett extra språk, är positivt eller om 

personen haft andra givande jobb innan och under studietiden är också exempel på 

informell kompetens. Därefter nämner hon att engelska förutsätter det, men hon tänker 

på övriga språk och kunskaper i dem.  

Respondenten fortsätter sedan: ”Det handlar om att lära sig kommunicera, föra sig och 

hantera kunder. Helt enkelt erfarenheter från livet i övrigt”. Respondenten avslutar med 

att berätta ett jobb i en gruva är exempel på en informell kompetens som är bra, 

eftersom det kan komma väl till pass ifall revisionsföretaget ska revidera ett 

gruvföretag. 

Social kompetens är något som respondenten värdesätter oerhört. Dels mot kunden, men 

även internt genom att företaget jobbar mycket i grupp. ”Måste hela tiden liksom funka 

den biten, fungera i grupp. Vara glad, lyhörd och öppen. Trivs med andra”. 

Respondenten berättar att kompetenskraven fasställs av Human Resource (HR) 

avdelningen och ledningsgruppen. Dessa kompetenskrav är ofta fler ifall du vill jobba 

på ett storstadskontor. ”Vi förväntar oss att studenterna vill lära ”. Hon fortsätter sedan: 

”De ska vara ödmjuka, kunna fungera i grupp. Att de vill framåt. Viljan förväntar vi oss 

att de har, sedan kommer vi vägleda dem rätt ”. Då brukar enligt respondenten 

förväntningar infrias från båda håll. 

Med värderingar, menar respondenten att de vill ha en vettig känsla från sina 

nyanställda. De vill även ha bra referenser och sunda grundvärderingar, i övrigt kommer 

det utbildas, enligt respondenten. 

Synen och kraven på företagsetik, etik och hållbarhet 

Etik innebär för respondenten… efter en lång tystnad, så kommer hon in på att revisorer 

har många yrkesetiska regler och lagar. Respondenten tar vidare upp att etik är något 

som genomsyrar hela verksamheten. Mycket är enligt respondenten kopplat till 

revisorns oberoende. Väldigt viktigt understyrker hon. Respondenten tar sedan upp att 

etik är något som de värdesätter redan vid rekryteringar, att det är en känsla de får kring 

en person. Respondenten understryker dock att det inte finns några krav på utbildning i 

etik för att bli nyanställd. ”Nä det finns inga krav på eller kurs inom etik, som man 

tänker på. Utan det behöver dem inte ha gjort”. Hon forsätter sedan med att lite senare 

säga följande. ”Antar att etik ingår i er utbildning. Just de där grundläggande sakerna 

”Respondenten menar vidare att nyutexaminerades känsla för etiska frågor är god. 

Precis som det enligt henne, är bland deras företags övriga anställda. 

Företaget har en omfattande intern utbildning till en början. Där etik enligt respondenten 

är ett givet inslag. Företagets etiska riktlinjer utformas av ledningsgruppen och är något 

som sker centralt. 

När vi frågar kring synen på hållbarhet, säger respondenten följande ”Jag vet inte vår 

syn kring hållbarhet… jag får nog passa på det.. Vet inte om vi har nåt uttalat.. man ska 

inte skriva ut så mycket papper och åk kollektivt.. Eller vad tänker du..”. Respondenten 
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tar även upp att nyutexaminerades syn på hållbarhet inte är något de fäster någon större 

vikt kring. Samtidigt tar hon upp att företaget ändå jobbar mycket med dessa frågor. 

Ofta reviderar de bolag där hållbarhet och synen på hållbarhet är högt på dagordningen, 

exempel gruvföretag, enligt respondenten. Det ställer krav på en insyn och kunskap i 

ämnet, enligt respondenten. 

Avslutningsvis tar respondenten upp att anledningen till att hon inte tagit upp något 

kring etik och hållbarhet på kompetenskrav, är något hon heller inte själv kan svara på. 

Emellertid kommer respondenten till slut in på, att etik är något som förutsätts. Men att 

det kanske ändå inte är ett kompetenskrav. Respondenten pratar vidare om att få rätt 

känsla hos de personer hon möter. Hållbarhet säger respondenten också är viktigt, men 

kanske ändå inte något hon kopplar direkt till kompetenskrav. 

6.3 Respondent C 
Respondenten C jobbar med HR på ett stort revisionsföretag som är uppdelat på tre 

regioner. Hon jobbar på ett kontor i en stor stad. Hon är i 35-årsåldern och är 

civilekonom. Hennes arbete är brett och omfattar vitt skilda områden, som arbetsmiljö, 

arbetsrätt, ledarskap och rekrytering. Det är respondenten och byråns HR-chef som 

utgör företagets HR-avdelning. Hennes avdelning finns i en stor svensk stad. Vi 

intervjuade respondenten C genom en telefonintervju. Intervjuen genomfördes i 

december 2012. 

Kompetens, formell kompetens, utbildning, civilekonom och kompetenskrav 

Respondenten anser att kompetens är ett svårt begrepp att definiera och det är svårt att 

bedöma vad en person har för kompetens. ”Ja, kompetens det är ju lite svår definierat.. 

Det är svårt att veta vad de har för kompetens.. Det är svårt att veta kring kompetens 

om en person som är nyutexad och inte har jobbat med revision tidigare ” 

För respondenten är det viktigt att de har rätt utbildning och gärna bra betyg. Den 

nyutexaminerade ekonomen ska ha gått rätt inriktning och uppfylla kraven för godkänd 

och auktoriserad revisor, menar respondenten. Att sakna någon enstaka kurs kan vara 

godkänt, i vissa fall, menar respondenten. Vidare är det alltid bra med lite erfarenhet i 

ämnet. Detta menar respondenten är en del av det som kallas formell kompetens och 

utbildning. 

Om begreppet civilekonom, tänker respondenten att personen har någon slags formell 

utbildning. Ett kvitto på att man kan tillgodogöra sig en relevant utbildning. Själva titeln 

är dock inte särskilt viktig, utan istället värdesätter respondenten att de som söker jobb 

uppfyller revisorsnämndens krav. 

Respondenten tar upp att kompetenskraven fastställs dels utifrån revisornämndens krav, 

men även från deras gruppmöten/ konferenser, där de tillsammans kommer fram till 

detta. 

Informell kompetens, social kompetens, personliga egenskaper, förväntningar och 

värderingar 

Respondenten tar upp att själva begreppet informell kompetens känner hon inte till. 

Däremot, tycker hon det är meriterade med språk, ideella engagemang exempelvis 

ekonomernas studentförening, arbetsmarknadsprojektgrupper etc., andra erfarenheter, 

resor och andra jobb är relevant. Respondenten avslutar sedan med att säga, att det är 
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nog detta som innefattar begreppet informell kompetens. Respondenten säger vidare att 

social kompetens är oerhört viktigt  

”Social Kompetens är jätteviktigt... att det är rätt person.. rätt egenskaper.. att man är 

social , positiv och driven. Att man är en bra medarbetare.. även bra utåt mot kund.., att 

man har den här fingertoppskänslan, servicekänsla”. 

Respondenten menar att de kring personliga egenskaper och förväntningar vill att man 

är driven, analytisk, uppskattar att jobba, träffa kunder, är social och positiv. Det är 

viktigt med rätt inställning. Ifall man trivs gör man ett bra jobb, då motsvarar man också 

förväntningarna, menar respondenten. 

De värderingar som är viktiga för respondenten är att dem är sociala, positiva och 

drivna. Respondenten värdersätter att man är en bra människa. ”En bra människa, 

innebär att man samarbetar, hjälper andra och är lyhörd mot alla berörda. Samt gör sitt 

bästa”. 

Synen och kraven på företagsetik, etik och hållbarhet 

Enligt respondenten handlar etik om att bete sig. Respondenten menar på att även om 

hon inte studerat etik eller företagsetik, är detta något hon ändå har en grundläggande 

känsla för. ”Kommer naturligt. .hur man uppträder på en arbetsplats, det förutsätter vi 

nästan.. att man inte är helt ute och cyklar ” 

Respondenten fortsätter sedan att en bra företagskultur är viktigt för en god etiksyn. Det 

menar hon att hennes företag har. Etik är något viktigt, forsätter respondenten. 

Respondenten tar även upp att de inte har någon tanke eller krav om att nyanställda 

måste ha kunskaper i etik och företagsetik. 

Respondenten är osäker om studenter studerar etik, tycker det är viktigt, men tar 

återigen upp att det är något som man bör ha koll på ändå. När sedan studenterna blir 

anställda utbildas de bland annat i etik, hon tar också upp att personalhandboken är en 

vägledning med sitt omfattande innehåll, samt revisionslagen med dess etiska regler. 

Vidare föregår äldre anställda med gott exempel, enligt respondenten. Deras riktlinjer i 

etik, formas från möten och konferenser, samt genom att dagligen jobba, menar 

respondenten. 

Respondenten är osäker kring nyutexaminerades syn på hållbarhet och miljö, men 

understyrker att det är viktigt. Respondenten vill se en grundsyn och förståelse i ämnet. 

Hon tar upp att företaget försöker tänka på miljön och bidra till en hållbarare värld, t.ex. 

i form av pappersutskrifter, källsortering mm. Viktigt att inte överkonsumera, men inget 

kompetenskrav understryker respondenten. 

Avslutningsvis säger respondenten såhär kring varför hon inte nämnde etik och 

hållbarhet som ett kompetenskrav. ”Jag tog nog inte upp det för att (respondenten 

funderar ett tag)…jaa jag vet faktiskt inte.. Hållbarhet hade jag nog inte tagit upp 

ändå… även om det är viktigt…ja, etik är ju viktigt… det är ju viktigt att man har en 

hög moral. Håller jag fast vid etik och moral är ingen skillnad från annan verksamhet.. 

Kompetenskravet är ju inte att rabbla alla etikregler. Det tycker jag ändå inte är ett 

kompetenskrav. Det finns en grundläggande känsla. Att när man anställer någon har de 

en hög moralkod och har en hög förståelse för sådana saker”. Respondenten tar sedan 

upp att vi alla tillsammans måste jobba mot en bättre värld. Där hon och företaget hon 
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jobbar på är en del i detta. De förutsätter att nyutexaminerade, unga personer också har 

den tanken och viljan i synen på hållbarhet. 

6.4 Respondent D 
Respondenten D som är en man i fyrtioårsåldern är godkänd revisor och är en av två 

personer som jobbar med rekrytering på deras kontor. Deras företag är en del av ett 

revisionsnätverk som finns över hela landet. Respondenten är utbildad civilekonom och 

har jobbat på det aktuella företaget i cirka 5 år. Vi intervjuade respondenten D genom 

ett personligt möte på dennes kontor. Intervjuen genomfördes i december 2012. 

Kompetens, formell kompetens, utbildning, civilekonom och kompetenskrav 

Respondenten börjar med att ta upp kring begreppet kompetens att nyutexaminerade 

såklart ska uppfylla det krav som revisorsnämnden ställer.  

”Sen ser vi gärna att man har lite praktisk erfarenhet av redovisning till exempel, för att 

man inte blir en bra revisor om man inte kan redovisning, ett väldigt bra komplement”. 

Om utbildning tar respondenten upp att det inte spelar allt för stor roll ifall personen 

genomfört tre eller fyra år. Det viktiga enligt respondenten är att man uppfyller 

revisorsnämndens krav. Något som även respondenten tar upp när han berättar sina 

tankar om begreppet civilekonom. ”Huvudsaken att man har rätta poängen då är man 

väl antagligen civilekonom jag vet inte, man kan ju i och för sig läsa fristående kurser 

för att få de rätta poängen”. 

När revisionsföretaget ska fastställa sina kompetenskrav och vad det söker sker det 

enligt respondenten utifrån revisorsnämndens krav och en diskussion mellan delägarna 

på det aktuella kontoret.  

Informell kompetens, social kompetens, personliga egenskaper, förväntningar och 

värderingar 

Respondenten tar upp att begreppet informell kompetens är inget han tänkt på eller 

reflekterat över. Respondenten betonar social kompetens och nämner det och bra 

personliga egenskaper som viktiga saker. ”Den sociala biten är viktig. Dels att vi är ju 

inte så många på kontoret 16 stycket så att det är viktigt att man kommer in i gruppen 

så att det lägger vi ganska stor vikt på. Att man är självständig och drivande, att kunna 

ta egna initiativ, viss analytisk förmåga och sen att man funkar bra och sen oftast är det, 

eller inte oftast, men ibland är vi ju team som för ut så att man kan jobba ihop på ett 

bra sätt”. 

Respondenten menar att till en början är förväntningarna inte lika stora på de 

nyanställda, även om vissa förväntningar finns kopplat till ens engagemang. ”Ja, det är 

ju om man är nyutexaminerad då kanske man inte har så stora förväntningar på dem 

första året, det kan ta 1 eller 2 år innan man ha kommit in i jobbet så att det är ju 

mycket.. mycket grundjobb som görs första året och man får ju lägga ner en hel del tid 

på att förklara, utbilda, så första året förväntas det bara att man är engagerad”. Han 

avslutar med att säga: ”Vill de bara lära, ger vi dem alla möjligheter ” 

Respondenten tar upp att värderingar är en svår fråga att svara på. Han nämner att det är 

vanligt att man anställer folk som liknar en själv. Sedan tar respondenten upp ord som 

engagerad, driven och att man vill jobba. Avslutar med att säga följande ”Jag har inget 
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bra svar på den frågan”. 

Synen och kraven på företagsetik, etik och hållbarhet 

Respondenten säger följande när vi undrar om hans syn kring företagsetik och etik: ”Vi 

har väl aldrig riktigt dryftat dessa begrepp direkt men.. det är väl lite som vi sagt 

tidigare vi är ett jordnära företag och vi är inom förtroende branschen kan man ju säga 

det är viktigt att den vi anställer inte.. vi tar ju hand om kunders pengar och de lämnar 

oftast ut mycket mer. Det kan ju vara att man måste vara som en psykolog ibland när 

det kommer till kunder. De har problem hemma kanske sånt där som inte har med jobbet 

att göra, vi har ju tystnadsplikt och de känner att de kan lätta sitt hjärta lite mer så att 

det är viktigt, hur man hanterar såna saker också, så att man är lite mer professionell 

på den biten det kan ju vara en etik fråga ” 

Respondenten berättar sedan att etik och företagsetik är inget som de nyutexaminerade 

ekonomerna behöver ha kunskaper i vid en nyanställning. Det är inget som det tas 

särskild hänsyn till i starten, utan det kommer senare, menar respondenten. Företaget 

har egentligen ingen tydlig definition av etiska riktlinjer enligt respondenten. ”Vi har 

inget fastställt så utan vi har en personalhandbok, där det är fastställt vad man 

förväntas göra och sen har vi våra uppdrag... med kunderna där det framgår hur 

kunderna ska agera och hur vi ska agera och där står ju ganska klart och tydligt vad 

man ska göra utifrån revisionslagarna”. 

Respondenten tar upp att hållbarhet är inget begrepp han reflekterar över och inget han 

värdesätter hos nyutexaminerade ekonomer heller. ”Det är ingenting vi har heller lagt 

nån vikt vid så jag tror inte att nån skriver det som meriterande eller inte meriterande i 

en ansökan”. 

6.5 Respondent E 
Respondenten E är i fyrtioårsåldern och är utbildad personalvetare. Hon jobbar på 

företagets centrala personalavdelning. I hennes arbetsuppgifter ingår rekrytering, 

utbildnings och utvecklingsfrågor. Företaget hon jobbar på finns över hela Sverige och 

är en del av ett världsomfattande revisionsnätverk. Vi intervjuade respondenten E 

genom en telefonintervju. Intervjuen genomfördes i december 2012. 

Kompetens, formell kompetens, utbildning, civilekonom och kompetenskrav 

Respondenten tar upp många olika saker när hon nämner kompetens ”Ska man jobba 

inom revision är det ganska styrt med vad revisorsnämnden ställer för krav för att 

kunna bli godkänd revisor. Man ska ha tagit de poängen, gärna med en del VG. Man ska 

ha läst fyra år, man ska ha läst handelsrätt och beskattningsrätt”. Respondenten tar 

även upp personliga egenskaper när hon tänker på kompetens. ”Personliga egenskaper 

är viktiga eftersom man jobbar med kunder, tänker även på engagemang, lyhördet, vill 

möta kunder intresse för att jobba med entreprenörer. Våra kunder är 

entreprenörsföretag ”. Respondenten menar sedan andra personliga egenskaper är en 

analytisk förmåga, vara lyhörd och kunna bygga relationer med både kunder och 

kollegor. 

Respondenten fortsätter sedan med att ta upp att kompetens innefattar många saker, men 

framförallt hur du använder den kunskap du besitter. I begreppet civilekonom menar 

respondenten att det visar att man läst på högskolan inom ekonomi, men att det 

viktigaste är att uppfylla revisorsnämndens krav. Respondenten anger att det är önskvärt 
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att den nyutexaminerade läst fyra år, men att det inte är något krav. Extrakurser som inte 

handlar om revision är sällan meriterade, även om goda kunskaper i engelska alltid är 

bra, men oftast en självklarhet bland dagens unga enligt respondenten. Vidare är det 

såklart alltid bra med praktisk erfarenhet av redovisning och eller ett jobb med 

kundkontakt. När de sedan ska fastställa kompetenskraven sker det tillsammans med 

lokal chef och HR-avdelningen, enligt respondenten. 

Informell kompetens, social kompetens, personliga egenskaper, förväntningar och 

värderingar 

Här tar respondenten upp att hon kom in på detta när hon tänkte på kompetenskrav. Hon 

menar att det viktiga kring social kompetens och personliga egenskaper redan är nämnt. 

Informell kompetens har respondenten inga större tankar kring, men nämner sedan, 

ideella engagemang, språk och entreprenörskurser på saker som hon kopplar till 

begreppet. Hon tar sedan upp deras syn kring förväntningar på nyutexaminerade 

ekonomer. ”Våra förväntningar på nyutexade, en vilja att lära sig, att man frågar om 

man inte förstår. Kan ta emot feedback… att man säger om man inte har tillräckligt att 

göra eller inte hinner med… man gör sitt bästa”. Respondenten berättar att hon kopplar 

företagskultur till begreppet värderingar. ”Värderingarna… då är vår 

företagskultur…en öppenhet, prestigelöshet, att man delar med sig av sina kunskaper 

och erfarenheter. Det viktigaste är att man gör ett bra jobb. Inte vad det står på 

visitkortet. En prestigelöshet, ett engagemang. Att man vill samarbeta”. 

Synen och kraven på företagsetik, etik och hållbarhet 

När respondenten hör våra frågor om deras syn på företagsetik och etik, följer en lång 

tystnad innan hon säger följande: ”Etik tycker jag handlar om vad som är rätt och fel 

och varför”. Ytterligare en lång tystnad följer och hon fortsätter sedan kring begreppet 

företagsetik: ”Vad har man som företag för ansvar… i hur man är i olika frågor… också 

där vad som är rätt och fel… Väldigt stora frågor”. 

Respondenten tar sedan upp att etik och företagsetik inte är något hon reflekterat över 

ifall det är viktigt vid rekryteringar. Samtidigt säger hon sedan att de värdesätter etik 

och företagsetik hos nyutexaminerande. ”Vi värdesätter etik jag tycker det handlar om 

att… handlar om personligheten att ha en ingående etik...det här är något som jag ska 

kunna stå för… förstå vad som är rätt och fel… tänka till.. Inte bara göra saker, de här 

är riktlinjer och rutiner… utan att man kan reagera på saker om det är något som inte 

stämmer”. 

Om begreppet hållbarhet tar respondenten upp att företaget har ett stort miljöarbete och 

att det är något berättigat. ”Nä men att få människor att orka. få vår jord…våra 

resurser… ha långsiktig hållbarhet.. Något stort och berättigat. framförallt ”. 

När vi sedan frågar varför dessa saker inte är en del av deras kravprofil, är respondenten 

tyst en lång stund. ”Det är något som vi inte har i vår kravprofil…vi ser det som 

självklart……att ta ansvar, vara ansvarstagande, något vi räknar med”. 

6.6 Respondent F 
Den intervjuade Respondenten F är i fyrtioårsåldern, utbildad civilekonom och är 

personalchef över ett revisionsföretag. Revisionsföretaget är en del av en större 

revisionskedja som finns över hela världen. I Sverige är verksamheten spridd över hela 
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landet. Hon ansvarar för rekrytering och rekryteringsprocessen och håller även själv en 

del intervjuer. Vi intervjuade respondenten F genom en telefonintervju. Intervjuen 

genomfördes i december 2012. 

Kompetens, formell kompetens, utbildning, civilekonom och kompetenskrav 

Vi börjar med att prata om begreppet kompetens och hennes syn i den frågan 

”Kompetens är ju, det är ju många bitar som ingår i kompetens de är ju dels färdigheter 

lite mera ja analytiska färdigheter så men sen är det ju personlighet också och sen är 

det ju mer hård fakta som vad man har läst för utbildning och vad man har för 

erfarenheter så och sen är det ju motivation och drivkrafter också, så kompetens är ett 

stort begrepp”. Kring formell kompetens tar respondenten upp lite mer konkreta saker 

som respondenten tänker på. ”Då finns det ju de lite hårdare kompetenskraven som 

baserar sig på revisorsnämndens krav och de är ju vi styrda av och det är vad man har 

för utbildning och då finns det ju två nivåer dels kan man bli godkänd revisor sen kan 

man bli auktoriserad revisor”. Det är även dessa saker respondenten tänker på när hon 

tar upp vad de söker kring utbildning. De vill att det nyutexaminerade har uppfyllt 

revisonsnämndens krav på kurser, läst helst fyra år och det är de kraven de ställer på 

sina nyanställda, menar respondenten. Respondenten menar dock att bra betyg inte per 

automatik gör den nyutexaminerade mer meriterad, däremot värdesätts engagemang i 

studentföreningar osv. Begreppet civilekonom menar respondenten att hon inte riktigt 

har koll på exakt vad det innebär i dagsläget. Hon tror att Bolognaprocessen gjorde att 

den fyraåriga utbildningen urholkades och påpekar att varken Handels i Stockholm, 

Uppsala Universitet eller Stockholms Universitet använder en fyraårig utbildning. 

Respondenten berättar att engelska skall den nyutexaminerade ekonomen kunna, men i 

övrigt är de inga särskilda kurser personen bör ha gjort förutom det revisorsnämndens 

kräver. Vidare tar hon upp att det sedan är HR, tillsammans med de rekryterande 

cheferna som bestämmer vilka kompetenskrav som gäller. 

Informell kompetens, social kompetens, personliga egenskaper, förväntningar och 

värderingar 

Respondenten menar att informell kompetens är inget hon riktigt känner till, däremot 

har hon många tankar kring social kompetens och personliga egenskaper. ”Det är en 

viktig kompetens att ha, just den sociala aspekten hur man är som person i bemötandet 

av andra människor, i det ingår ju också samarbetsförmåga, vara utåtriktad, analytisk 

och lyhörd och omtänksamhet hur man relaterar till andra människor”. 

När det gäller förväntningar menar respondenten att de inte har några krav på att de ska 

kunna allt redan när de börjar. ”Vi förväntar oss inte att de ska kunna det här arbetet när 

de börjar utan att de har kommit hit med nyfikenhet engagemang och viljan att lära sig, 

vara positiva, det är det vi förväntar oss”. 

Företaget har några värderingar som betyder väldigt mycket för dem berättar 

respondenten. Dessa är några de försöker sträva efter. De har dem även i åtanke vid 

nyrekryteringar. ”Det är visa integritet respekt och laganda och laganda är viktigt 

eftersom vi hela tiden jobbar i team och vi är hjälpsamma, inte så mycket vassa 

armbågar och tandkonkurrens utan man gör jobbet tillsammans respekt för varandra 

oavsett om man nyexad eller har jobbat länge så ska alla respekteras på ett bra sätt. 

Integritet handlar om att säga vad man tycker och tänker och det är jätte viktigt inom 

revision. För där är oberoende mot kunden också viktigt, där integritet är en stor del”. 



36 
 

Synen och kraven på företagsetik, etik och hållbarhet 

Respondenten tar upp att etik och företagsetik är något som betyder mycket för dem och 

är väldigt viktigt. I synnerhet eftersom det regleras genom revisorslagen. Det är dock 

inget de särskilt beaktar vid rekryteringar eller ställer krav på. De ser istället till att 

utbilda i ämnet, enligt respondenten. 

Efter det, tar vi upp begreppet hållbarhet där respondenten säger lite kort. ”Ja vi har ju 

en hållbarhetsredovisning och hållbarhetsavdelning där man kan läsa mycket om vårt 

hållbarhetsarbete ” Hon berättar vidare: ”Vi jobbar med CSR arbete och man kan själv 

sätta av exempelvis några timmar per år under arbetstid att jobba med såna projekt”. 

Respondenten har inte koll på hur deras riktlinjer i synen på etik och hållbarhet arbetas 

fram. Hon erbjuder sig att skicka mer information om detta senare. Vi kommer sedan in 

på varför de inte tog upp etik och hållbarhet, när respondenten nämnde kompetenskrav. 

”Det är inte de viktigaste kompetenserna som vi letar efter. Man måste välja ut vissa 

saker. Väljer man för många kompetenser så är det svårt att hitta de personerna, blir så 

smal profil”. 

6.7 Respondent G 
Respondenten G är i fyrtioårsåldern och jobbar på ett revisionsföretag som finns 

representerat över hela landet. Det aktuella företaget är globalt och finns över stora 

delar av världen. Respondenten är HR-generalist och har en examen från 

personalvetarprogrammet. Hon jobbar med HR, där rekrytering av nyutexaminerade 

ekonomer är en stor del. Vi intervjuade respondenten G genom en telefonintervju. 

Intervjuen genomfördes i november 2012. 

Kompetens, formell kompetens, utbildning, civilekonom och kompetenskrav 

Respondenten svarar på frågan om begreppet kompetens: “Kompetens är en 

förutsättning för att kunna genomföra sitt arbete“. Respondenten fortsätter sedan med 

att berätta kring vilka krav som ställs på utbildning: “Vi här på mitt kontor vill att man 

gått fyra år och helst uppfyller revisorsnämndens krav, sedan är det inget krav, men 

såklart positivt med goda betyg“. Respondenten anser inte att civilekonom är något 

speciellt begrepp, utan istället är det väsentliga att studenten byggt upp sin 

ekonomutbildning utifrån revisornämndens krav, enligt respondenten. Det har heller 

ingen större betydelse anser respondenten ifall den nyutexaminerade ekonomen har läst 

ett stort antal kurser som inte berör revisorsnämndens krav. Dock förutsätter de att de 

nyutexaminerade ekonomerna kan utrycka sig i tal och skrift i engelska. 

Kompetenskraven utformas enligt respondenten av HR - avdelningen tillsammans med 

de lokala cheferna. 

Informell kompetens, social kompetens, personliga egenskaper, förväntningar och 

värderingar 

Respondenten känner inte till begreppet informell kompetens. Hon fortsätter sedan med 

att berätta om de krav de ställer på personliga egenskaper “Det handlar om personliga 

egenskaper, det kan vara social kompetens, ledaregenskaper, förmåga till att utrycka sig 

i tal och skrift, planeringsförmåga, analytisk förmåga och prioriteringsförmåga ” 

Respondenten kommer in på social kompetens. “Social Kompetens är ett brett begrepp, 

innebär att kunna anpassa sig, vara driven, samarbeta, vara lyhörd, ha en självinsikt“. 

Respondenten berättar sedan att det även värdesätter andra saker som jobb med 
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kundkontakt och att de blivande studenterna har goda språkkunskaper. 

Sedan talas det om företagskultur och respondenten nämner där att den utgör grunden 

för deras värderingar”. Våra tre grundläggande värderingar, är teamwork, leadership 

och excellence, genom ett gott ledarskap i team, ska vi uppnå excellene”. 

Vi pratar sen om förväntningar “Vi förväntar oss engagemang, nyfikenhet, och att man 

vill lära sig. Hon fortsätter vidare ”Gärna yrkeserfarenhet, kanske med lite praktisk 

bokföring, i alla fall är ett jobb med kundkontakt att föredra, sedan ser vi gärna ideella 

engagemang i exempelvis studentföreningen”. 

Synen och krav på företagsetik, etik och hållbarhet 

Vi pratar om etik och respondenten berättar att företaget anser etik som någonting 

viktigt. De värdesätter även etik hos blivande nyanställda. “Kanske hur man skött sina 

tidigare sommarjobb i livet, det är exempel på en etisk hållning, skulle man kunna 

säga” hon fortsätter sedan resonera kring detta “Sedan har vårt företag sina etiska 

riktlinjer, som de flesta företag har idag, det är en fördel om man har en grundförståelse 

för dessa”. Respondenten berättar att de etiska riktlinjerna formas globalt och sedan 

implementeras de i Sverige. 

Respondenten berättar sedan att de inte ställer några krav på att studenter gått kurser 

inom etik. Hon tar upp att företagets etiska riktlinjer förmedlas genom 

introduktionsutbildningar. Respondenten tar upp att de sedan såklart följer och beaktar 

de yrkesetiska lagarna och reglerna.  

Vi pratar om begreppet hållbarhet, där respondenten berättar att företaget har policys i 

frågan “Inom revision är kunskaper inom hållbarhet inte något vi beaktar, det är 

återigen Revisorsnämndens krav som gäller”. 

Hon avslutar med att prata kring varför hon inte nämnt etik och hållbarhet “den 

kravprofil vi har, uppfyller man den, är man mottaglig för att lära sig, då kan man 

uppnå det vi vill uppnå i olika saker, då detta kan vara en del“. 

6.8 Respondent H 
Respondenten H är i fyrtioårsåldern och jobbar på ett revisionsföretag som finns 

representerat över stora delar av södra Sverige. Hon är godkänd revisor och är även 

personalansvarig och jobbar med rekrytering. Revisionsföretaget är en del av ett 

världsomfattande revisionsnätverk. Vi intervjuade respondenten H genom en 

telefonintervju. Intervjuen genomfördes i november 2012. 

Kompetens, formell kompetens, utbildning, civilekonom och kompetenskrav 

Respondenten kommer in på begreppet kompetens. “Det kan vara så väldigt mycket, 

nästan omöjligt att definiera, alltså kompetens för mig, dels att man kan teorin, också 

kompetens kunna ha vissa förmågor, analytisk förmåga,… att ha en social kompetens är 

också viktigt“. Kring utbildning och formell kompetens menar respondenten att de skall 

ha uppnått revisorsnämndens krav. Det innebär enligt respondenten att man helst 

studerat fyra år ekonomi och gått de flesta kurser som revisorsnämnden anger. 

Respondenten kopplar formella utbildningskrav till formell kompetens. Det är möjligt 

att ha gått tre år också ifall man har tagit rätt antal poäng, menar respondenten. “Det 

beror lite på hur man plockat ihop sin utbildning, kan säkert fungera med tre år också”. 



38 
 

Respondenten menar att civilekonom är en gammal term, som man inte pratar om 

längre. Respondenten upplever att få pratar om det begreppet idag. Det är inte väsentligt 

att ha titeln civilekonom för att få jobb på det aktuella företaget, enligt respondenten. 

Vidare behövs heller ingen yrkeserfarenhet, även om respondenten tar upp att det är 

meriterande. Respondenten har ingen särskilt åsikt ifall kompetens i ämnen som inte 

berör revision är viktigt, men betonar att engelskakunskaper är en förutsättning för 

jobbet, men det inte behöver användas allt för ofta. 

Kompetenskraven utformas av de lokala cheferna tillsammans med HR-avdelningen. 

Respondenten berättar att de baseras på att dessa egenskaper är nödvändiga för att 

kunna genomföra ett bra jobb. 

Informell kompetens, social kompetens, personliga egenskaper, förväntningar och 

värderingar 

Begreppet informell kompetens är inget som respondenten reflekterat över. Hon betonar 

ännu en gång social kompetens och vad det innefattar. ”Social kompetens är att 

interagera med kunderna, kan känna av stämning, från Pelle på bilverkstaden till 

storföretag, ha olika sätt att närma sig olika personer och ha en känsla för deras 

problem“. Kring personliga egenskaper menar respondenten att framförallt en analytisk 

förmåga är viktigt förutom de personliga egenskaperna. Respondenten nämner att det är 

viktigt att de anställda har ett trevligt sätt mot kunder och är öppna. “Vi förväntar oss att 

de ska göra sitt bästa, de ska besitta de här egenskaperna som vi hoppas de har, bland 

annat analytisk förmåga“. Hon fortsätter sedan efter en paus med att säga följande: 

“Man kan ha jättebra betyg, men ändå inte ha analytisk förmåga, det är mer värt med 

en sån förmåga och sämre betyg” 

Respondenten funderar först kring vad som åsyftas med värderingar. Hon fortsätter 

sedan: ”Ja… vi har väl inte krav på att de ska sätta jobbet först, jobba, jobba och inte 

bry sig om familjen, vi har en ganska mjuk inställning gentemot andra byråer, vi tycker 

att det är viktigt med en balans i livet“. 

Synen och krav på företagsetik, etik och hållbarhet 

Respondenten berättar att deras företag är väldigt styrt av yrkesetiska regler och lagar. 

“Våra yrkesetiska regler är väldigt viktiga, då måste även de yngre som kommer, vara 

bundna av de yrkesetiska reglerna, det är sekretess, det är jätteviktigt“. Respondenten 

menar att det är detta hon lägger in i begreppet etik och företagsetik. Respondenten 

berättar vidare att deras riktlinjer i etiska frågor formas efter revisornämndens krav. 

Det är viktigt att de nyanställda har kunskaper i etik, enligt respondenten. Hon tar också 

upp att det är en förutsättning att de kan hålla sig till de etiska regler och lagar som 

finns. Respondenten menar dock att de inte behöver ha detta. ”Det är något vi utbildar 

inom när de kommer hit, vi löser det den vägen“. Hon fortsätter vidare att diskutera 

kring etiska dilemman. “Det är väldigt viktigt att de nyutexaminerade kan hantera 

etiska dilemman, skulle det inte hanteras på rätt sätt, får vi diskutera det och hjälpa 

dem att bli bättre i framtiden“. Kring hållbarhet menar respondenten att de inte sysslar 

så mycket med det. “Vi håller inte på så mycket med hållbarhet, mer än det här 

allmänna, nä det är inget vi funderar över” Hon fortsätter med att utveckla vad hon 

menar med det här allmänna: “Ja, detta med miljötänk i det stora hela, det är ju inget vi 

som arbetsgivare bryr oss om, vi har inga rutiner i det, det ska jag säga“. Respondenten 

menar att etik och hållbarhet är inget de sätter fokus på vid rekryteringar. “Det är inget 
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vi sätter fokus på, förutom de etiska reglerna, det är nog för att dessa är så naturliga, så 

man tänker inte på dem”. 

7. Sanningskriterier 

7.1 Validitet 
Validitet i en kvalitativ studie handlar om ”i vilken utsträckning den forskning som 

genomförs och den eller de metoder som används verkligen undersöker det som avses 

undersökas” (Kvale, 1989, refererad i Fejes & Thornberg, 2009, s. 218). Intern validitet 

betyder att ”det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer som denne utvecklar”(LeCompte & Goetz, 1982, refererad i 

Bryman & Bell, 2005, s. 306). Vi bygger våra teorier i analyskapitlet med utgångspunkt 

i våra observationer och det data vi samlade in under intervjuer. Skapandet av nya 

teoretiska idéer är med andra ord djupt förankrat i den insamlade datan och intern 

validiteten är hög som följd av detta. 

7.2 Reliabilitet 
”Reliabilitet anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och 

av måttenheten” enligt Ejvegård (2003, s. 70). Vår studie är av kvalitativ karaktär och 

den syftar inte till att mäta något. Därför kommer vi att använda oss av en annan 

definition av reliabiliteten vilken är bättre anpassad för kvalitativa studier det vill säga 

intern reliabilitet. Intern reliabilitet betyder att ”medlemmarna i ett forskarlag kommer 

överens om hur de ska tolka det de ser och hör” (Bryman & Bell, 2005, s. 306). 

Studiens interna validitet är hög eftersom att alla intervjuer genomfördes av studiens 

både författare som under studiens gång kom överens över hur de skulle tolka insamlad 

data. 

7.3 Överförbarhet 
Enligt Bryman och Bell (2005, s. 307) är det en fördel om ”fylliga redogörelser av de 

detaljer som ingår i en kultur” presenteras i en kvalitativ studie. Detta ska göras för att 

ge andra forskare möjlighet att bedöma om studiens resultat är överförbara till en annan 

kontext eller miljö. Johansson Lindfors (1993, s. 169) definierar överförbarhet som 

”möjligheterna att tillämpa den utvecklade teorin på andra grupper och eller situationer 

än de den utvecklats för”.  

Studiens resultatredovisning innehåller detaljerade beskrivningar av insamlad data och 

kontext så att det ska vara lättare för andra forskare att bedöma resultatens 

överförbarhet. Kriterierna för urvalet av respondenter samt respondenternas bakgrund 

och roll på företaget är presenterade i studien. Läsaren har även tillgång till både den 

huvudsakliga frågemallen och följdfrågorna. 

7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman och Bell (2005, s. 307–308) 

att ”forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning 

påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning”. Studiens författare 

undvek att uttrycka sina åsikter under intervjuerna och försökte att låta neutrala varje 

gång de kontaktade respondenterna via telefon eller mejl och vid personligt möte.  

Intervjufrågorna var öppna och formulerade med syftet att få respondenterna att berätta 

om sina egna synpunkter. Det var inte meningsfullt att använda ledande frågor under 
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intervjuerna eftersom författarna inte testade några teorier utan ville nå fram till 

respondenternas åsikter. Frågorna som handlade om etik och hållbarhet var placerade 

längst ner i frågemallen för att låta respondenterna uttrycka sig fritt och opåverkat när 

de berättade om sina kompetenskrav och förväntningar. Det finns en risk att etik och 

hållbarhet kan betraktas som normer, något man borde tänka på och sträva efter. Därför 

upprepade vi flera gånger för respondenterna innan och under intervjuerna att varken 

deras eller företagets namn kommer att nämnas i studien. 

7.5 Rättvis bild 
Detta äkthetskriterium innebär att forskare ska presentera ”en tillräckligt rättvis bild av 

de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studeras” 

(Bryman & Bell, 2005, s. 309). Arbetsgivarnas kompetenskrav kan studeras från olika 

perspektiv eftersom studenter, nyanställda och arbetsgivare kan ha olika syn på de 

existerande kompetenskraven. Studiens mål är att presentera endast arbetsgivarnas syn 

på sina kompetenskrav och vi anser att halvstrukturerade kvalitativa intervjuer av 

arbetsgivarna ger oss en rättvis bild av detta.  

7.6 Autenticitet 
Autenticitet handlar om undersökningens påverkan på deltagarna (Bryman & Bell, 

2005, s. 309). Alla studiens respondenter är till en viss grad ansvariga för 

rekryteringsprocess hos de företag de jobbar på. Studien påminner dem om den 

existerande möjligheten av att anställa människor direkt efter skolan. De får ett extra 

tillfälle för att formulera sina krav och berätta vad de innebär och varför de existerar. 

Studien ställer arbetsgivarna inför en till fråga som gäller deras krav och förväntningar 

angående de nyutexaminerade ekonomernas kunskaper inom etik och hållbar 

utveckling. Respondenter får ett tillfälle att fundera över varför de här frågorna ställs 

och vad de innebär. Vissa respondenter var intresserade av att få en kopia av studiens 

resultat vilket kan vara ett tecken på deras intresse i ämnet. 

8. Analys 

8.1 Analystabellen 
Vi har valt att börja analysen med en överskådlig tabell som berör studiens viktigaste 

begrepp. Här beskrivs kort vad som värdesätts och berörs  och sedan följer en mer 

omfattande och beskrivande analys, som presenteras på nästa sida. 
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8.2 Revisionsföretagens syn på kompetens 
Respondent A, B, C och H kommer in på att kompetens är ett stort och svårdefinierat 

begrepp. De flesta menar att det kan innefatta många saker. Respondenterna G och E tar 

upp de krav som Revisorsnämnden ställer. De andra sex respondenterna tar upp 

utbildningsnivå, personliga egenskaper, social kompetens och andra kvaliteter. 

Angående begreppet formell kompetens väljer flertalet av respondenterna att koppla det 

till utbildning, medan begreppet informell kompetens inte är något som respondenterna 

kan definiera på ett entydigt sätt. Vi ser även i teorier från Antilla (1999), Ellström 

(1992, s. 21) och Lindelöw (2003) att det finns många olika definitioner av kompetens: 

det inte finns någon rådande konsensus om exakt vad begreppet innehåller eller innebär. 

Detta överensstämmer således bra med de svar som våra respondenter givit i ämnet. 

Anledningen till att vi fått många svar kring begreppet kompetens är nog på att det 

innefattar mycket och att det inte finns någon tydlig avgränsning vad det skall innefatta.  

Detta understryker vikten av det Lindelöw (2003, s. 32–35) tar upp om betydelsen av att 

utveckla en kompetensmodell, där de olika begreppen tydligt förklaras och definieras, 

vilket vi tror skulle underlätta för revisionsföretagen att tydliggöra vad olika 

kompetenser innebär.  

8.3 Revisionsföretagens syn på nyutexaminerade ekonomernas 

utbildning 
Alla åtta revisionsföretag vill att den arbetssökande i huvudsak har klarat av de kurser 

som krävs av Revisorsnämnden. Majoriteten av respondenterna vill att studenterna ska 

ha genomfört fyra års högskolestudier eftersom de därmed uppfyller kraven för att i 

framtiden bli auktoriserade revisorer. Respondent A, B och F menar att avsaknaden av 

någon enstaka kurs kan få förekomma, om den arbetssökande avser läsa in kursen och 

är rätt person i övrigt. Respondenterna D och H menar att tre års studier räcker, under 

förutsättning att Revisorsnämndens krav är uppnådda.  Detta kan innebära att 

respondent D och H, som jobbar med rekrytering inte har klart för sig vilka regler som 

gäller för godkänd eller auktoriserad revisor. En annan förklaring kan vara att de trott att 

vi enbart avsett kraven för godkänd revisor. Samtidigt är nog den chansen liten eftersom 

respondenterna har fått öppna frågor, där de själva fått svara på vilka krav de ställer.  

Ingen av respondenterna hade en tydlig föreställning om vad begreppet civilekonom 

egentligen innebär. Alla var av åsikten att de nyutexaminerade ekonomerna inte behöver 

ha titeln för att få anställning. Det här tror vi kan bero på att införandet av en 

civilekonomexamen har skapat en allmän förvirring kring begreppet och vad det 

innefattar, i synnerhet eftersom universitet och högskolor också ser saken ur olika 

perspektiv. En annan förklaring till deras svar är att revisionsföretagen framför allt vill 

anställa personer som uppfyller Revisorsnämndens krav, och därmed blir titeln 

civilekonom underordnad. 

Utbildning som inte har någon koppling till revision eller ekonomi är inget som är 

värdefullt för majoriteten av respondenterna. De tycker dock att det är en fördel och ser 

det även som självklart att studenterna är duktiga på engelska. Respondent B och C 

nämner att ytterligare främmande språk är meriterade. Att bara två respondenter anser 

ytterligare språkkunskaper utöver engelska som positivt skulle kunna hänföras till att de 

flesta kunder är svenskspråkiga eller engelskspråkiga. Dessutom ska svenska aktiebolag 

enligt årsredovisningslagen presentera årsbokslutet på svenska. Detta gör att de 
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anställda i få fall får nyttja kunskaper i exempelvis franska vid sin kundkontakt, därför 

visar analysen att det heller inte är något som intresserar revisionsföretagen särskilt 

mycket. 

Alla respondenter utom D och F värdesätter bra betyg. En stor anledning till det tror vi 

kan vara att de flesta revisionsföretagen värdesätter en analytisk förmåga. Vi tror att 

många revisionsföretag väljer att se bra betyg som ett tecken på att personen har lätt att 

lära och är analytisk, ambitiös och driven. En annan aspekt är att de ser att personen har 

en vilja och att de känner sig trygga med att den nyutexaminerade ekonomen har en viss 

kapacitet eller mätbar kompetens kopplad till hans eller hennes utbildning och betyg. 

Respondenterna B, C, E, F och H värdesätter och ser det som meriterande med ideella 

engagemang. En anledning till det, kan vara att ett stort engagemang i en 

studentförening enligt revisionsföretagen ses som ett tecken på att personen är driven, 

engagerad och ambitiös.  

8.4 Revisionsföretagens syn på social kompetens och personliga 

egenskaper 
Alla respondenterna värdesätter social kompetens och personliga egenskaper och är 

eniga om att det är viktigt i kontakten med både kunder och kollegor. Respondenterna 

svarar på delvis skilda sätt på vad de värdesätter för sociala kompetenser och personliga 

egenskaper. De nämnde bland annat följande: förmåga att fungera bra i grupp, 

samarbetsförmåga, att vara omtänksam, öppen och glad, utåtriktad, positiv, driven, 

lyhörd, kunna hantera människor och vara självständig. Samarbetsförmåga och att 

fungera i grupp är något som samtliga respondenter berör, även om de uttrycker det på 

lite olika sätt. De ord som nämns flest gånger av flera respondenter i samband med 

social kompetens och personliga egenskaper, är lyhördhet, som B, D, E och G tar upp, 

analytisk, som nämns av A, C, D, F, G och H och slutligen driven, något som 

respondent B, C, D och G tar upp. Den stora variationen och de spridda svaren tolkar vi 

som att det är ett vitt begrepp som samtidigt är oerhört värdefullt för samtliga 

arbetsgivare. Vi har således inte kunnat formulera en bestämd definition av vad social 

kompetens och personliga egenskaper innebär för arbetsgivarna. Även om svaren är 

något skilda, tolkar vi deras svar som att de till stor del har samma syn på social 

kompetens och personliga egenskaper, men att de uttrycker det på olika sätt. I vår studie 

var de flesta arbetsgivare av åsikten att personliga egenskaper och god social 

kompetens, var lika viktigt som kunskaper inom revision. Respondent B menade att om 

den arbetssökande har den rätta personligheten är det ibland accepterat att personen inte 

uppfyller samtliga kurskrav från Revisorsnämnden.  

Det här stämmer även till viss del in på studien från Jackling och De Lange (2009, s. 

379–380), som visade att arbetsgivare från revisionssektorn var mer intresserade av 

studenternas sociala kompetens, ledaregenskaper och samarbetsförmåga än av deras 

kunskaper inom revision. Vi ser att den studien valt att belysa, ledaregenskaper och 

samarbetsförmåga tillsammans med social kompetens och inte som en del inom 

begreppet social kompetens. Detta skiljer sig från våra respondenters svar, där samtliga 

väljer att benämna samarbetsförmåga som en del av begreppet social kompetens. Det 

tolkar vi som ytterligare ett tecken på att social kompetens är ett vitt begrepp som kan 

innefatta flera ord/begrepp och definitioner. Att svenska revisionsföretag värdesätter 

social kompetens i vår studie och att Jackling och De Lange (2009, s. 379–380) studie 

visar att revisionsföretagen värdesätter social kompetens, samarbetsförmåga och 

ledaregenskaper mer än kunskaper inom revision, beror nog på flera saker. En aspekt 
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som vi vill framhålla, som kan förklara deras svar, är att det åtminstone i Sverige är 

relativt styrt vad en nyutexaminerad ekonom måste ha genomfört för kurser för att bli 

godkänd eller auktoriserad revisor. Därför uppfyller de flesta sökanden huvuddelen av 

dessa krav. Det innebär att de formella utbildningskraven till stor del blir en 

självklarhet, vilket gör att revisionsföretagen istället kan fokusera mer på social 

kompetens och personliga egenskaper. 

Att respondenterna betonar betydelsen av social kompetens tror vi är kopplat till det 

som en revisors arbetsuppgifter enligt dem innebär. Samtliga respondenter menar att 

revisor är ett socialt yrke, med kontakt med både kunder och kollegor. Respondenterna 

vill därför att deras nyanställda ska kunna hantera människor både internt och externt. 

Det här är även något som Persson (2003, s.20–21) tar upp och menar att det blivit 

viktigare med anställda som har social kompetens och kan skapa goda kundrelationer. 

Samtidigt anser vi att god social kompetens ses som en norm i arbeten med 

kundkontakt, vilket innebär att det är relativt givet att arbetsgivarna ska betona att social 

kompetens är väsentligt. Alla respondenter svarade att de syftade till att skapa 

långsiktiga relationer med kunder och därför tolkar vi deras krav på social kompetens 

både som en förutsättning för att behålla de nuvarande kunderna och för att hitta nya 

kunder åt företaget. Vi ser här att revisionsföretagens vilja att skapa långsiktiga 

kundrelationer överensstämmer bra med Blomqvists (2004) teori om 

relationsmarknadsföring. 

Respondenterna menar att de nyutexaminerade ekonomerna måste ha en grundläggande 

förståelse för ekonomi och revision redan när de söker jobbet. Flera av respondenterna 

nämner att analytisk förmåga är ett krav och att det är positivt med praktiska kunskaper 

i redovisning. Respondenterna kopplar detta till att de vill ha anställda som gör ett bra 

jobb och förstår innebörden av sina arbetsuppgifter. Vi tolkar det som att tekniska 

färdigheter också är av stor betydelse för respondenterna. Det understryks av det faktum 

av att revisionstjänster är kvalificerade tjänster som kräver minst tre års högskolestudier. 

Det som Wilson et al. (2012, s. 29–30) tar upp om att företag som erbjuder 

professionella tjänster eller tjänster med hög nivå av ”credence qualities” måste 

tillhandahålla välutbildade och kompetenta medarbetare, stämmer alltså överens med 

vad de undersökta revisionsföretagen söker hos sina nyutexaminerade ekonomer. Det 

tror vi kan bero på att ekonomiska transaktioner och förehavanden har blivit mer 

omfattande.  Därför är det viktigt att en revisor inte bara är socialt duktig utan också har 

goda kunskaper inom revision och tillhörande arbetsuppgifter. Samtidigt menar Wilson 

et al. (2012, s. 29–30) att många kunder inte kan bedöma professionella tjänsters 

kvalitet och därför hellre tittar på andra saker som exempelvis revisionsföretagets rykte. 

Det innebär att tjänstekvaliteten inte spelar en lika viktig roll. Dock tolkar vi Wilsons 

(2008) teori om ett gott rykte som att det även berör tjänstens funktionella kvalitet och 

inte bara det personliga bemötandet. På grund av det stora antalet revisionsföretag anser 

vi att kunder har bra möjligheter att byta revisorsföretag. Detta sker säkerligen när det 

personliga bemötandet är dåligt, när tjänsten utförts på ett dåligt sätt, eller när revisorn 

debiterat för många timmar i förhållande till verklig arbetsinsats.  

8.5 Vad innebär praktiska kunskaper och färdigheter för de studerade 

revisionsföretagen? 
Yrkeserfarenhet inom revision är inget krav hos någon av respondenterna, men de ser 

positivt på yrkeserfarenhet, inom ekonomi eller andra branscher. 

Respondenterna visade förståelse för bristen på praktiska kunskaper hos de 
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nyutexaminerade ekonomerna. Istället värdesätter de att de arbetssökande är 

engagerade, drivna och vill lära sig, eftersom en högskoleutbildning enligt flera av 

företagen till stor del är teoretiskt inriktat. Alla revisionsföretag uppger att de 

nyutexaminerade ekonomerna får möjlighet att utbilda sig internt på företaget. 

Härigenom får de nödvändiga kunskaper och har inte samma behov av praktiska 

kunskaper innan anställning. Samtliga utom respondent A tar upp att kompetenskraven 

utformas av HR-avdelningen tillsammans med de rekryterande cheferna. Respondent A 

som inte hade det tillvägagångssättet hade heller ingen HR-avdelning att rådfråga, något 

respondenten upplevde var en brist. 

Enligt en studie som genomfördes av Bui och Porter (2010, s. 45) fanns det skillnader 

mellan de större revisionsföretagens kompetenskrav och de mellanstora företagens krav. 

I den studien visade det sig att de mellanstora företagen ställde större krav på 

arbetssökandens tekniska kunskaper eftersom de inte hade råd med interna utbildningar 

i samma utsträckning som de större revisionsföretagen. Vi har intervjuat personer som 

arbetar med rekrytering och där tre stycken jobbade på mindre kontor i mellanstora 

städer med 15–30 anställda och fem personer jobbade i större städer på stora kontor 

med 100–600 anställda. Vi märkte inte några större skillnader mellan deras 

kompetenskrav eller krav på färdigheter. Ett skäl till det kan vara att oavsett placering 

eller storlek på kontoren var samtliga företag en del av stora revisionsnätverk eller 

revisonsföretag. Det kan innebära att resursproblematiken är mindre förekommande för 

de företag vi studerat. Ett annat skäl kan vara respondenternas vaga formuleringar kring 

vad kompetens innebär. Det gör det svårare att utkristallisera tydliga skillnader mellan 

dem. 

Lindelöw (2003, s. 62–65) menar att arbetsgivarna tjänar på att skapa en smal profil av 

tydligt formulerade kompetenskrav. Det hjälper dem att hitta rätt kandidater med för 

yrket nödvändiga kompetenser, och inte bara de önskvärda. Från denna synvinkel är det 

förståeligt att arbetsgivarna accepterar avsaknaden av tekniska kunskaper hos de 

nyutbildade ekonomerna, särskilt med tanke på att det finns möjligheter till intern 

utbildning på företagen. Det gör att de formulerar sina krav utifrån den utbildningsnivå 

som universiteten erbjuder och de krav som Revisorsnämnden ställer. 

Revisionsföretagen har även ytterligare krav på andra kunskaper och egenskaper som 

till exempel förmågan och viljan att lära sig, engagemang och personliga egenskaper. 

De här egenskaperna är något de nyutexaminerade ekonomer kommer att behöva när de 

väl blir anställda på de aktuella företagen. Vi märker att företagen helt enkelt formulerar 

sina krav utifrån de arbetsuppgifter som de nyutbildade ekonomerna kommer att få som 

nyanställda. Både Skorstad (2011, s. 36) och Lindelöw (2003, s. 61) menar att det är 

viktigt för arbetsgivarna att formulera sina krav utifrån det arbetet som behöver göras 

om de vill anställa rätt personer. De studerade revisionsföretagen formulerar sina krav 

inte bara utifrån det arbete som behöver göras, utan också utifrån sina tidigare 

erfarenheter av att anställa nyutbildade ekonomer. 

8.6 Revisionsföretagens förväntningar på nyutexaminerade ekonomer 
Samtliga revisionsföretag har som vi nämnt Revisorsnämndens krav som grund. Det 

råder dock en viss oklarhet kring vilka regler som gäller och hur många år de 

nyutexaminerade studenterna ska ha studerat. I sina kompetenskrav har 

revisionsföretagen dels formella krav som är nödvändiga, och dels önskemål om andra 

värdefulla kvalifikationer och egenskaper. Vi tolkar detta som att revisionsföretagen har 

relativt fastställda kompetenskrav, men att det även, beroende på bolag, finns en viss 

subjektivitet i frågan. Att svaren vi fick var så blandade kan bero på att vi genomförde 



46 
 

öppna intervjuer där respondenterna fick prata fritt kring många begrepp. En annan 

anledning är att kraven är fastställda, men att det inte alltid är helt klart vad de innebär 

alla gånger, som till exempel i fallet med social kompetens. Det finns dock en möjlighet 

att respondenterna hade varit mer tydliga om vi hade haft en enkät eller om vi varit mer 

konkreta i våra frågeställningar. 

Nästan alla respondenter tar upp att de förväntar sig att de nyanställda har en vilja att 

lära sig. Respondent D belyser det bra: ”Vill de bara lära, ger vi dem alla möjligheter ” 

Respondenterna har i tidigare frågor berört vissa andra krav. Det är också dessa saker 

som de återigen tar upp när vi frågar om deras förväntningar. Dit hör till exempel krav 

på utbildning och att den arbetssökande ska inneha en god social kompetens. De nämner 

även olika önskvärda saker som inte är formella krav, exempelvis meriterande 

jobberfarenheter, bra betyg och ideella engagemang. Vi tolkar detta som att det finns en 

viss koppling mellan respondenternas svar och det Wilson et al. (2012, s. 52–53) 

beskriver om två nivåer av förväntningar. De kallar den högre nivån för ”desired 

service” och beskriver uttrycket som den kvalitet konsumenten, i vårt fall arbetsgivaren 

hoppas på att få. Den lägre nivån kallar han för ”adequate service” vilket beskriver den 

kvalitet konsumenten/arbetsgivaren kan acceptera. Wilson et al. (2012, s. 68) menar att 

den högre nivån är mer stabil än den lägre nivån. Vi tror att denna teori möjligen kan 

förklara det synsätt som de flesta arbetsgivare har i frågan. Här väljer vi att tolka de 

formella kraven och förväntningarna, samt kraven på social kompetens och analytisk 

förmåga som den accepterade nivån, och de andra önskvärda egenskaperna som den 

önskade nivån av arbetsgivarens förväntningar. 

8.7 Revisionsföretagens syn på betydelsen av etik och företagsetik som 

ett kompetenskrav 
Etik och företagsetik är inget som är ett formellt krav hos någon av respondenterna. De 

flesta respondenter gjorde en lång paus innan de svarade på frågorna om hur de ser på 

etik/företagsetik och om det är något de värdesätter. Den tystnaden kan tolkas på flera 

sätt. En möjlighet kan vara att respondenterna inte förväntade sig att få sådana frågor 

och därför behövde tid för att kunna svara på dem. Samtidigt kan det också vara ett 

tecken på att de inte har funderat över liknande frågor i samma kontext förut. Alla 

respondenterna tyckte emellertid att etik var viktigt. Alla respondenter utom C, E och G 

tog upp att revisorernas arbete inom etik styrs av lagar och regler. En anledning till att 

dessa respondenter inte spontant nämnde detta, kan vara att samtliga var personalvetare 

och därför inte har jobbat med revision. Det kan innebära att de inte har samma kunskap 

om vilka lagar och regler som styr en revisors arbete. De flesta respondenterna tog även 

upp att etik var av stor betydelse inom revisorsyrket eftersom oberoende, tillförlitlighet 

och tystnadsplikt ingår i revisorernas arbete. Emellertid har inget revisionsföretag någon 

rutin för hur man ska värdesätta studenternas etiska värderingar eller kompetenser på 

anställningsintervjuer. Inget av revisionsföretagen frågar heller om studenten har läst 

några kurser inom etik eller kräver genomförda kurser i etik eller företagsetik. Detta 

understryks ytterligare av att ingen av respondenterna har nämnt att kunskap inom etik 

är ett kompetenskrav som de har på blivande anställda. Att detta skulle kunna vara 

betydelsefullt tas upp i tidigare nämnda studier av Welton och Guffrey (2009, s. 283) 

och Eynon et al. (1997, s. 1307) som båda tar upp att de revisorer som har utbildning 

inom etik från universitetet har ett bättre etisk förhållningssätt i arbetslivet.  

När vi sedan ställde våra direkta frågor kring etik och framför allt frågan om varför de 

inte nämnt det som en del i deras kompetenskrav, tog flertalet av respondenterna upp att 
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de inte berört etik, för att de ser kunskaper i ämnet som något självklart och att de 

förväntar sig en god syn i den frågan. Här påpekade en del att etik också är något som 

genomsyrar hela företaget och det är en betydelsefull dimension av revisorns arbete. 

Samtidigt får vi en känsla av att vissa respondenter gärna vill kompensera för att de har 

missat att ta upp etik i kompetenskrav och förväntningar. Därför betonar de betydelsen 

av etik ytterligare när de får specifika frågor i ämnet. Trots att de poängterar vikten av 

etik tror vi ändå att det är svårt för dem att veta om en blivande anställd har en god 

etiksyn, när de inte har några rutiner för att värdera det. Vi tolkar detta som att det kan 

finnas en skillnad i vad de utåt tycker är viktigt och vad de sedan faktiskt värdesätter vid 

en anställning. Den skillnaden kan också bero på att de flesta revisionsföretag nämner 

att de internutbildar sina anställda och att etik är ett inslag i den utbildningen. 

8.8 Revisionsföretagens syn på hållbarhet och betydelsen av hållbarhet 

som ett kompetenskrav 
De flesta respondenterna berättar att hållbarhet eller aktiviteter inom hållbar utveckling 

inte är något som de fäster någon större vikt vid. Inget revisionsföretag värdesätter 

heller högskolepoäng eller andra kunskaper i ämnet. Respondenter B och C nämner att 

de källsorterar en del på arbetsplatsen, medan respondent F säger att det finns en 

speciell avdelning på företaget som jobbar med hållbarheten, men att de själva inte har 

några större kunskaper. Respondenterna förhåller sig neutrala till studenternas 

kunskaper inom hållbarhet och motiverar det med att de istället koncentrerar sig på 

andra kompetenser när de anställer nyutexaminerade ekonomer. Enligt Elkingtons 

(1998, refererad i Crane & Matten, 2010, s. 34) ”the triple bottom line” ska företag inte 

bara sträva efter att skapa ett ekonomiskt värde utan också ett socialt och ett 

miljömässigt värde. Den teorin är således inte något som revisionsföretagen använder 

sig särskilt mycket av i sin rekryteringsprocess. Anledningen som de flesta 

revisionsföretag angav är att hållbarhet och hållbar utveckling inte är deras 

huvudsakliga sysselsättning. Det kan tolkas som att de studerade företagen inte har 

några bestämda riktlinjer om hur anställda ska förhålla sig till hållbarhetsfrågan. 

Avsaknaden av sådana riktlinjer kan i sin tur innebära att respondenterna inte upplever 

hållbarhetstänkande hos sina anställda som en nödvändig komponent för företagens 

utveckling. Dock finns en risk att de personer vi intervjuat inte är de på 

revisionsföretagen som framför allt handhar dessa frågor, vilket kan förklara deras syn 

på saken. Detta understryks även av att endast respondent F nämner att de har en 

avdelning för hållbarhet, medan deras hemsidor visar att ytterligare fyra av 

revisionsföretagen har hållbarhetsavdelningar.  

Förekomsten av hållbarhetsinriktade avdelningar hos några av de studerade 

respondenterna pekar dock på ledningens intresse för hållbarhetsfrågor och möjligtvis 

viljan att få företagen att utvecklas på ett hållbart sätt. Marcus (2012, s. 678) menar att 

stora företag är dominanta institutioner i dagens samhälle, vilket enligt honom innebär 

att deras handlingar påverkar den sociala välfärden. Från denna synvinkel bidrar 

revisionsföretagens hållbara värderingar och handlingar väsentligt till samhällets 

hållbara utveckling. En överensstämmelse mellan anställdas värderingar och företagets 

värderingar kan orsaka mer positiva känslor gentemot arbetsgivaren, lägre nivåer av 

stress och ångest på jobbet, förbättrad kommunikation och förtroende på arbetsplatsen 

enligt Posner (2010, s. 538) Baserat på den studiens resultat skulle revisionsföretagen 

tjäna på att förmedla sina värderingar till alla anställda och inte bara till de ansvariga för 

hållbarhetsarbetet. Samtidigt menar Godemann (2011, s. 73) att det ofta inte räcker med 

enbart information och kunskap för att skapa ett miljövänligt beteende hos människor. 
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Hon menar att det beror på att människor generellt har svårt att förstå de 

miljökonsekvenser som ens handlande får. Emellertid fortsätter hon med att belysa att 

kunskap självklart är så klart viktigt, men att även individuella faktorer, sociala faktorer 

och externa faktorer har stor betydelse för att skapa miljövänliga beteendemönster. I 

fråga om revisionsföretagen ser vi att de individuella faktorerna går att hänföra till de 

anställdas eget tyckande och tänkande. Godemann (2011, s. 74) menar att sociala 

faktorer kommer från de värderingar som finns i samhället, till exempel i form av 

nätverk och förebilder. Här ser vi en möjlighet för revisionsföretagen att bli de 

förebilder som krävs. I synnerhet eftersom nästan alla våra respondenter är en del av 

revisionsföretag eller -nätverk som verkar över stora delar av världen. När de dessutom 

har kontakt med både företag och samhället, har de en möjlighet att påverka världen i en 

riktning mot mer hållbart samhälle. 

Godemann (2011, s. 71) menar att det kan vara svårt för individer att ändra på sitt 

beteende och börja agera på ett hållbart sätt. En annan studie av Smith och O'Sullivan 

(2012, s. 484) visar att anställdas miljövänliga beteende på en arbetsplats i stor 

utsträckning är beroende av deras individuella normer och värderingar, vanor och 

tidigare erfarenhet. Avsaknaden av rutiner för att utvärdera arbetssökandens kunskaper 

och värderingar i hållbarhet kan således tolkas som ett tecken på att de 

hållbarhetsintresserade revisionsföretagen kommer att uppleva svårigheter i sina försök 

att få anställda att acceptera nya miljövänliga beteendemönster. 

Som vi nämnt erbjuder fem av åtta intervjuade revisionsföretag tjänster inom 

hållbarhetsrapportering och -rådgivning. Flera revisionsföretag tar i intervjun upp att de 

intern utbildar nyanställda. Här får de nyanställda nödvändiga kunskaper inom de 

ämnen som berör deras arbetsuppgifter. Det kan vara en anledning till att 

respondenterna inte värdesätter kompetens i ämnet eller tar särskilt stor hänsyn till det. 

Flera respondenter nämner också att de ser positivt på begreppet och betonar att vi alla 

har ett ansvar för en bättre värld. 

Begreppet hållbarhet är numera tätt relaterad till CSR enligt både Grankvist (2009, s. 

21) och Crane & Matten (2010, s. 34). De båda refererar till Elkingtons (1998, refererad 

i Crane & Matten, 2010, s. 34; Grankvist, 2009, s.21) koncept the triple bottom line när 

de beskriver företagets ansvarstagande. Det är bara respondent F som överhuvudtaget 

nämnt något om CSR, när vi frågat om synen på hållbarhet och vad de har för 

kompetenskrav på nyutexaminerade ekonomer. Detta kan innebära att 

revisionsföretagen fortfarande inte ser CSR som en del av hållbarhetsarbetet eller 

kopplar begreppet till det. Det kan vara en anledning till att ingen av respondenterna 

heller ställer några kompetenskrav på nyutexaminerade ekonomers kunskaper inom 

CSR. Vi nämnde tidigare att ingen av respondenterna har arbetat med hållbarhetsfrågor, 

vilket kan förklara deras bristfälliga kunskaper i hållbarhet och CSR. En annan aspekt är 

att begreppet kanske inte har tillräckligt stor genomslagskraft ännu och få kopplar ihop 

det med hållbarhet. Hade vi istället frågat om deras syn på exempelvis företagets sociala 

ansvar, kanske vi fått en annan syn på frågan. 

8.9 Modell Analys 
Modell 2 är en sammanfattning av vår analys. Den presenterar vilka kompetenskrav och 

förväntningar de studerade revisionsföretagen har på de nyutexaminerade ekonomerna. 

Relevant utbildning och social kompetens betraktas som ett krav och därför placerar vi 

de begreppen i större rutor. Grundförståelse för etik och övriga egenskaper värdesätts i 

mindre omfattning av de studerade revisionsföretagen. Således har vi placerat dem i 
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mindre rutor och angett att dessa egenskaper endast är önskvärda, men inget krav. 

 

 

Modell 2. De studerade revisionsföretagens kompetenskrav och förväntningar 

9. Slutsatser 
Vi har intervjuat åtta personer som jobbar med rekrytering inom revisionsbranschen. I 

utformandet av sina kompetenskrav har alla respondenter utom en berättat att det sker 

av de rekryterande cheferna tillsammans med HR-avdelningen.  

9.1 Kompetens och kompetenskrav 
Respondenterna menar att kompetens är ett stort begrepp och de beskriver det på olika 

sätt. I de flesta fall menar de att kompetens är en blandning av rätt utbildning och 

personliga egenskaper. Revisionsföretagens kompetenskrav är väl formulerade och 

deras kompetensprofiler är ganska smala. De svarar tydligt kring vad de vill ha av sina 

nyanställda och det pekar på deras långa erfarenhet av att anställa personer direkt från 

högskola och universitet. För att som nyutexaminerad ekonom få anställning på något 

av de större revisionsföretagen i Sverige ska man helst ha läst de kurser som 

Revisorsnämnden kräver. De flesta revisionsföretagen vill att studenten uppfyller 

behörighetskraven för auktoriserad revisor redan vid sin anställning. Flera 

revisionsföretag nämner att någon enstaka kurs kan saknas om personen i övrigt 

uppfyller deras krav och förväntningar.  Studien visar också att det inte räcker med att 

bara läst rätt antal högskolepoäng. De nyutexaminerade ekonomerna ska också kunna 

vara sociala, engagerade, drivna, analytiska, trevliga mot sina framtida kollegor och 

kunder och villiga att fortsätta lära sig revision i flera år på företaget. De 

nyutexaminerade ekonomerna ska även ha en grundförståelse för ekonomi och revision 

för att möta arbetsgivarnas krav och förväntningar. Flera av respondenterna betonade, 

som tidigare nämnts, också vikten av en god analytisk förmåga. 

Avsaknad av praktiska kunskaper inom revision är accepterat eftersom samtliga 

undersökta revisionsföretag erbjuder interutbildningar för sina nyanställda. Ytterligare 

ett skäl till att arbetsgivarna inte kräver praktiska kunskaper hos de nyutexaminerade 
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ekonomerna är att de är medvetna om att högskolor och universitet sällan erbjuder sina 

studenter möjligheter till mer praktiskt inriktade kurser. Det är dock enligt 

revisionsföretagen en fördel om de arbetssökande har praktiska kunskaper inom 

redovisning eftersom det ger en ökad förståelse för revisorsrollen. Vi får uppfattningen 

att revisionsföretagen formulerade sina kompetenskrav utifrån sina behov av att skapa 

och behålla ett trevligt, stimulerande arbetsklimat som syftar till att skapa långsiktiga 

trygga relationer med sina kunder.  

9.2 Social kompetens 
Revisionsföretagen värdesätter social kompetens och personliga egenskaper lika mycket 

som kompetens inom revision. Det de menar med social kompetens och personliga 

egenskaper är flera saker, bland annat en förmåga att fungera bra i grupp, att hantera 

människor på ett trevligt och effektivt sätt, att kunna samarbeta och att vara omtänksam, 

social och lyhörd. Dessa krav beror på att revisorer har mycket kundkontakt och på att 

på flera av de studerade företagen jobbar de anställda mycket i grupp. Arbetsgivarna vill 

att deras nyanställda ska kunna vara trevliga mot kunder och kollegor för att kunna 

möta kundernas behov och för att kunna arbeta effektivt i grupper med sina kollegor. 

Genom att social kompetens värdesätts mycket, tror vi revisionsföretagen skulle tjäna 

på att förmedla sina kompetenskrav och förväntningar i ett tidigare skede till 

studenterna. Detta förfarande skulle kunna påverka studenterna i sina kursval och göra 

att fler läser relevanta kurser förutom de som Revisorsnämnden kräver. Kanske skulle 

till exempel en retorikkurs, en kommunikationskurs eller en kurs i försäljning även vara 

meriterande vid ett framtida jobb som revisor. Det skulle eventuellt kunna resultera i 

fler kvalificerade arbetssökande med de efterfrågade personliga egenskaperna. 

Driv, engagemang, motivation, intresse för revision och förmågan att lära sig är också 

något alla revisionsföretag värdesätter högt hos arbetssökanden. De här egenskaperna 

kan fungera som tecken på att någon har bestämt sig för vad han eller hon vill jobba 

med och att det är värt att investera tid och pengar i individen. Revisionsföretagen 

menade att det kan ta några år innan de nyutexaminerade ekonomerna har tillräcklig 

erfarenhet för att kunna arbeta självständigt. Därför uppskattas det när en arbetssökande 

är motiverad och därmed tidigt kan agera självständigt. 

9.3 Företagsetik och hållbarhet 
Nyutexaminerade ekonomer behöver inte ha gått kurser inom etik eller företagsetik för 

att få jobb på de studerade revisionsföretagen. Revisionsföretagen var av åsikten att etik 

är en viktig del i revisorsyrket och förväntade sig att arbetssökande har en 

grundförståelse för etik och en känsla för vad som är rätt och fel. De hade dock inga 

rutiner för att utvärdera arbetssökandens etiska inställningar eller kompetenser. Detta 

kan bero på flera saker. En möjlighet är att revisionsföretagen inte vet på vilket sätt de 

skulle kunna utvärdera arbetssökandens etiska inställningar. En annan aspekt är att 

revisionsföretagen kanske upplever att de redan vid intervjun får en känsla av personens 

syn på etik. Samtidigt kan det innebära att etik är något som de utåt gärna förmedlar 

som betydelsefullt, men att de egentligen inte fäster någon större vikt vid det. Denna 

slutsats stärks av att ingen respondent värdesatte eller nämnde etik när vi frågade om 

kompetenskrav och förväntningar, utan svaren kom först när vi frågade specifikt om 

vilka tankar de hade. Deras svar på etikfrågorna var heller inte lika tydliga och 

välformulerade som svaren på frågorna om kompetens och förväntningar. Det kan 

innebära att de inte hade funderat över de nyutbildade ekonomernas inställning till etik 

och företagsetik, eller att de inte förväntade sig att få de här frågorna i en kontext av 
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kompetenskrav och förväntningar. Dock kan den avoga inställningen till etik också bero 

på att revisionsföretagen har interna utbildningar inom etik. Kanske upplevs det som 

tillräckligt. Flera respondenter har också en klarare uppfattning om etiska begrepp som 

anknyter till revisorsyrket, till exempel tystnadsplikt, oberoende och tillförlitlighet.  

Det bör visserligen betraktas som naturligt med tanke på att dessa saker omtalas i 

revisionslagen. Ändå ser vi att de tidigare nämnda skandalerna sker, i vilka både etiken 

och kompetensen hos revisionsföretagen i vissa fall verkar vara bristfällig. En möjlighet 

är att etik och oberoende börjat ses som en slags självklarhet som ofta påtalas av 

revisionsföretagen internt och externt, men att substansen i de orden är liten. Kärnan i 

problemet kan vara att begreppen ofta nämns och poängteras, men vad de egentligen 

innebär och hur revisionsföretagen följer dessa ibland inte följs upp. 

Revisionsföretagen hade inga krav eller förväntningar på de nyutexaminerade 

ekonomernas kunskaper inom hållbar utveckling. Som skäl angavs i flera fall att det inte 

var relevant eller något som berörde deras företag. Det var också endast respondent F 

som kopplade begreppet hållbarhet till CSR. Det kan bero på att CSR är ett begrepp 

som inte är tillräckligt sammankopplat med hållbarhet, eller att respondenterna har 

bristfälliga kunskaper i ämnet. Vissa respondenter menade att de inte fokuserade på 

hållbarheten, medan andra berättade att de hade särskilda hållbarhetsavdelningar. Vi 

upplevde att revisionsföretagen inte ångrade att de inte beaktade hållbarhet som en 

viktig del i kompetenskraven eller förväntningarna. Vi drar slutsatsen att i 

revisionsföretagens rekryteringsprocess är hållbarhet ett svagt begrepp som inte anses 

betydelsefullt att förmedla varken internt eller externt. Med tanke på att flera av de 

undersökta revisionsföretagen erbjuder tjänster inom hållbarhetsredovisning, tror vi att 

de anställda får lära sig detta om det blir en del av deras arbetsuppgifter. Samtidigt 

kunde ingen av respondenterna på revisionsföretagen berätta vilka riktlinjer deras 

företag har inom hållbarhet. Det betyder att revisionsföretagens hållbarhetsvärderingar 

och riktlinjer inte är någonting alla anställda är medvetna om. Detta innebär att 

hållbarhet blir ett begrepp som urholkas och att bristfälliga kunskaper i ämnet fortsätter 

att förekomma över tid. Det innebär att risken är stor att hållbarhet fortsätter vara en 

separat avdelning, som belyser och berör frågor som borde inkludera fler anställda. 

Precis som Godemann (2011, s. 69–74) tar upp påverkas synen på hållbarhet såväl av 

förebilder och nätverk, där revisionsföretag är en del, samt individuella 

beteendemönster. Det belyser vikten av att hållbarhet förs fram av företagets ledning, 

och att man betonar det individuella ansvaret. Detta ökar möjligheten att begreppet får 

en större genomslagskraft.  

9.4 Förslag till ytterligare forskning 
Situationen på arbetsmarknaden förändras ständigt och revisionsföretagens 

kompetenskrav på nyutexaminerade ekonomer kommer säkert att se delvis annorlunda 

ut i framtiden. Därför är vidare forskning nödvändig för att undersöka framtida 

förändringar i arbetsgivarnas krav och förväntningar.  

Vårt förslag är att en undersökning av revisionsföretagens kompetenskrav och 

förväntningar ska utföras regelbundet och att resultatet gärna får förmedlas till både 

högskolor och universitet. Detta skulle ge dem och framför allt studenterna bättre 

möjlighet att kunna anpassa sig till de aktuella kompetenskraven. Det skulle dessutom 

ge arbetsgivarna en extra stimulans att regelbundet granska och uppdatera sina 

kompetenskrav, vilket skulle leda till tydliga och väl genomtänkta kravprofiler. Med 

tanke på att etik och hållbarhet är frågor som idag står högt på dagordningen vore det 
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därför naturligt om detta var en större del av dessa kompetenskrav. 

Den här studien är koncentrerad på att undersöka kompetenskrav och förväntningar hos 

större rikstäckande revisionsföretag. Det skulle vara önskvärt med mer forskning som 

inriktade sig på att undersöka skillnader i kompetenskraven mellan olika företag med 

beaktande av skillnaden i storlek. Man skulle också kunna studera skillnader i ett 

företag beroende på storlek och placering av kontoret. 

Vi är av uppfattningen att det finns få teorier som handlar om arbetsgivarnas 

förväntningar. Därför tycker vi att det behövs fler studier som undersöker detta från 

olika perspektiv. Det skulle behövas vidare forskning kring hur arbetsgivarnas 

förväntningar kan påverka företagens framgång och situationen på arbetsmarknaden. 

Med tanke på den höga arbetslösheten i flera europeiska länder skulle det vara intressant 

att undersöka konsekvenserna av arbetsgivarnas kompetenskrav och förväntningar och 

hur detta påverkar arbetslöshetsnivån bland ungdomar. 

9.5 Förslag på praktiska åtgärder  

9.5.1Förslag till arbetsgivarna 

Eftersom alla respondenter betonade social kompetens skulle det kunna vara rimligt att 

förmedla det kravet i ett tidigare skede till studenterna. Om studenterna inte är 

medvetna om revisionsföretagens krav angående social kompetens, finns det en risk att 

vissa studenter väljer revisionsinriktning utan att ha full förståelse för vad deras 

framtida yrke kommer att innebära. Det kan hända att de mindre utåtriktade och sociala 

studenterna väljer inriktning revision istället för till exempel marknadsföring eller 

management, för att undvika mycket social kontakt i sitt framtida yrkesliv. Ett tydligt 

förmedlande av revisionsföretagens krav på social kompetens skulle öka studenternas 

förståelse för vad deras inriktningsval leder till. De skulle också bli mer medvetna om 

vilka sociala kunskaper de behöver erhålla och utveckla för att kunna få jobb som 

revisor efter avslutade studier. Ett effektivt förmedlande av andra kompetenskrav och 

förväntningar skulle också vara till nytta för båda parterna. Arbetsgivarna kan till 

exempel placera tydligare information om kompetenskraven på sina webbsidor. De kan 

förslagsvis rangordna kompetenskraven och förklara varför de är aktuella, vad de 

innebär och vad de beror på. Det skulle leda till en ökad medvetenhet hos studenterna, 

men också till ett större utbud av kvalificerade arbetssökande med de efterfrågade 

kompetenserna. 

Med beaktande av de tidigare nämnda skandalerna inom revisionsyrket är det helt 

uppenbart att etiska värderingar och förståelse för etik inte är självklart hos de anställda. 

Därför är ett annat förslag till revisionsföretagen att de skulle kunna formulera sina krav 

på studenternas etiska värderingar, kunskaper inom etik och företagsetik tydligare. De 

skulle också kunna skaffa sig rutiner för att värdera dessa egenskaper vid 

anställningsintervjuer. Det skulle hjälpa arbetsgivarna att vara säkra på att den 

arbetssökandes etiska värderingar stämmer överens med företagets egna, istället för att 

bara gissa eller lita på sina känslor. På sikt skulle det förhoppningsvis leda till en höjd 

nivå av goda etiska värderingar och kunskaper hos alla anställda på de studerade 

företagen och en minskad risk för oetiskt beteende inom revisorsyrket. 

9.5.2 Förslag till universitet och högskolor 
Vi har sett att praktiska kunskaper i flera fall är önskvärt. Studenter som får praktiska 

kunskaper skulle i anställningsfasen få ett övertag över de som inte har det. En 
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möjlighet är därför att studenterna skulle välja de högskolor och universitet som 

erbjuder dem en större chans att skaffa sig praktiska kunskaper. Vi föreslår därför att fler 

högskolor och universitet ska erbjuda fler kurser med praktisk inriktning. Exempelvis 

skulle kurser kunna ges med fördjupat innehåll i standardbokföringsprogram som SPCS. 

En uppenbar nackdel med ett sådant upplägg är att kraven på olika praktiska kunskaper 

i form av kunskap i datorprogram eller bokföringsprogram tenderar att ändras över 

tiden. De praktiska kunskaper som förmedlas riskerar därför att vara inaktuella på 

arbetsmarknaden. Dessutom har många högskolor och universitet redan ett högt 

söktryck och därför kanske detta är något som framför allt skulle vara intressant för 

mindre högskolor där statusen och antalet sökande är mindre. 

Även om etik tills viss del redan är värdefullt för revisionsföretagen, kan högskolor och 

universitet ta ett större ansvar i frågan. Studenter som väljer revisionsinriktning bör i 

större utsträckning få börja fundera över etiska dilemman och etiskt oberoende som en 

del av kursinnehållet. Det är något de sedan kan ta med sig till revisionsföretagen 

Våra respondenter ser inte kunskap om hållbarhet som en viktig kompetens hos 

nyutexaminerade ekonomer. Därför är det ännu viktigare att högskolor och universitet 

ger kunskaper i ämnet till sina studenter. I teoridelen tog vi upp studier som visade att 

det kan vara svårt att ändra på anställdas beteende och att få dem agera mer miljövänligt 

och socialt ansvarsfullt. Förslaget till högskolor och universitet är att de skulle ha kurser 

inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning som en obligatorisk del av ekonomernas 

utbildning. På det viset skulle studenterna kunna ta med sig kunskaper om hållbarhet till 

sina framtida arbetsplatser oberoende av arbetsplatsernas inställning till sociala och 

miljömässiga frågor.  

9.5.3 Förslag till studenter 

Vårt resultat och vår analys tyder på att arbetsgivarnas kompetenskrav och 

förväntningar inte bara består av utbildningskraven, utan det ställs också krav på 

personliga egenskaper, livserfarenhet och andra engagemang. Kraven skiljer sig något 

mellan olika företag och det finns en risk att de kommer att förändras med tiden. Vi 

föreslår därför att studenterna tar egna initiativ för att ta reda på företagens 

kompetenskrav och studera dem noggrant innan de börjar söka jobb. Studenterna kan 

till exempel undersöka de krav som står på företagens webbsidor eller kontakta 

företagen via telefon eller mejl.  

9.5.4 Förslag till Revisorsnämnden och förändringar i lagstiftningen 

Alla revisionsföretagen värdesätter och beaktar etik och hållbarhet på skilda sätt i sina 

kompetenskrav. Revisionsföretagens krav på de nyutexaminerade ekonomernas  

kunskaper inom etik är inte tydliga, men de existerar till skillnad från kraven på 

kunskaper inom hållbarhet. Det kan bero på att revisorers etiska förhållande till yrket 

regleras av revisionslagen. Revisorerna är enligt denna skyldiga att vara tillförlitliga, 

oberoende och ha tystnadsplikt. Det finns däremot inga lagar i Sverige som definierar 

revisorernas kunskaper inom hållbarhet eller deras beteendemönster inom detta område. 

Därför känner revisionsföretagen inget behov att kräva kunskaper inom hållbarhet av de 

nyutexaminerade ekonomerna. Därför bör regeringen och riksdagen överväga att 

genomdriva lagar som betonar att hållbarhetsredovisningar, miljöpåverkan och socialt 

ansvar ska utgöra en del i årsredovisningen, vilket innebär att dessa aspekter måste 

beaktas av revisionsföretagen i deras granskningar. Det bedömer vi skulle resultera i 

ökade krav från revisionsföretagen på att nyutexaminerade ekonomer ska ha insikt och 

förståelse för hållbarhet. Det förutsätter att regeringen och riksdagen har en avsikt att 
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låta samhället utvecklas på ett hållbart sätt. Det skulle förhoppningsvis leda till en ökad 

förståelse för vikten av hållbar utveckling i svenskt näringsliv.  

Vi nämnde tidigare i våra slutsatser att etik ofta berörs och betonas, men att det sällan 

verkar följas upp eller beaktas. Samtidigt innehåller proven för att bli godkänd eller 

auktoriserad revisor flera frågor som berör etiska frågor och oberoende. Tanken med 

proven är att de ska avspegla en revisors arbetsuppgifter, enligt Revisorsnämnden 

(2012) Det tyder på att begreppen borde vara en del av revisorernas kompetens, vardag 

och arbetsuppgifter. Måhända blir frågorna framför allt aktuella när dessa prov ska 

genomföras och belyses sällan i tillräcklig omfattning innan. Vi tror att utbildningen i 

etik skulle behöva förbättras hos revisionsföretagen, genom exempelvis fler kurser. 

Dessa kanske kan hållas av en extern aktör, istället för att man enbart interutbildar i 

frågan. En annan idé för att kontinuerligt vidmakthålla och förbättra revisorers syn på 

etik är att varje år genomföra ett etikprov, där etiska problem tas upp. Kanske blir detta 

prov något relativt enkelt och en självklarhet för många revisorer. Idén med ett prov 

handlar inte bara om att mäta kunskaper, utan också om att revisorer ska börja reflektera 

mer över sina val och handlingar. Här tänker vi till exempel på respondent A, som 

berättade att äldre revisorer ofta handlade mer praktiskt än korrekt. Ett årligt prov som 

belyser etikfrågor kanske blir en tankeställare och gör att fler revisorer agerar etiskt 

korrekt istället för att agera efter vad som är praktiskt. Det skulle i framtiden kunna 

förhindra skandaler liknande de vi nämnt tidigare, eftersom dessa delvis berott på ett 

etiskt oförsvarbart agerande från de revisorer som granskat dessa bolag.  

Appendix 1. Intervjuguide 
Här följer den text som vi avser förmedla till samtliga respondenter innan själva 

intervjun börjar. Den följer ett upplägg från Bryman (2005). 

Vi är två studenter som genomför en undersökning om revisionsföretags syn på 

kompetenser hos nyutexaminerade ekonomstudenter. Vi studerar båda på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vårt syfte med undersökningen är att studera 

vilka kompetenser revisionsföretagen söker vid nyanställningar av nyutexaminerade 

ekonomer. 

Skälet till att du är utvalt för intervju är att du efter en förfrågan till din arbetsgivare 

ansetts av denne eller av dig själv lämplig för att kunna besvara våra frågor. Deltagandet 

är självklart frivilligt och ni kan avbryta när ni vill. Undersökningen är helt konfidentiell 

och varken ni som respondent eller ert företag kommer att kunna identifieras i 

undersökningen.    

 

1. Berätta om din roll på företaget och bakgrund? 

2. Vilken erfarenhet har du av att anställa nyutexaminerade civilekonomer ? 

3. Hur ser ni på begreppet kompetens? 

4. Vilka kompetenskrav ställer ni på de nyutexaminerade civilekonomer? 

5. Hur ser ni på begreppet formell kompetens?    

6. Hur ser ni på begreppet informell kompetens? 



55 
 

7. Hur ser ni på begreppet social kompetens? 

8. Vad tycker du är de grundläggande egenskaper de nyutexaminerade 

civilekonomerna måste ha för att klara av jobbet på ert företag? 

9. Vad tycker du är de viktigaste egenskaper de nyutexaminerade civilekonomerna 

ska ha för att få ett jobb hos er? 

10. Finns det några självklara egenskaper du vill se hos de nyutexaminerade 

ekonomerna som du inte har nämnt ännu för att du tycker att de är för uppenbara? 

11. På vilket sätt kan de nyutexaminerade ekonomerna gynna ert företags goda 

rykte när de väl blir anställda? 

12. Vilka karaktärsdrag hos de nyutexaminerade ekonomerna skulle få dem att 

trivas som bäst på ert företag? 

13. Vem av de nyutexaminerade ekonomerna är den rätta person som skulle passa 

in i er företagskultur? 

14. På vilket sätt ska de nyutbildade ekonomerna kunna hålla era kunder nöjda? 

15. På vilket sätt kan de nyutexaminerade ekonomerna få er som arbetsgivare vara 

nöjd? 

16. Syftar ni på att skapa långsiktiga relationer med era kunder? ( Ja/nej frågan) 

17.  (Om ja): På vilket sätt kan de nyutbildade ekonomerna hjälpa er att skapa 

långsiktiga trygga relationer mellan ert företag och era kunder 

18. Vilka utbildningskrav ställer ni på era anställda? 

19 Vilken roll spelar kursinnehållet för er? 

20 Hur ser ni på studenternas kunskaper inom sådana ämnen som inte är direkt 

relaterade till revision? 

21.Vilka personliga egenskaper söker ni hos era anställda? 

22. Vad har ni för krav på de nyutexaminerade ekonomernas yrkeserfarenhet? 

23. Vilka förväntningar har ni på era nyanställda?  

24. Vilka egenskaper hos de nyutexaminerade civilekonomerna tycker du är 

önskvärda men inte är ett krav? 

25. Kan du beskriva den i dina ögon perfekta nyanställda som nyss har blivit klar 

med sin högskoleutbildning? 

 26Hur kommer ni fram till kompetenskraven när ni ska rekrytera 

revisorsassistenter? 

27. Vilka personer hos er är inblandade i fastställandet av kompetenskrav? 

 Jag vill påminna dig återigen att vi inte kommer att nämna ditt namn eller företagets 

namn i vår studie Så varken ditt namn eller företagets namn kommer att kunna 
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identifieras i vår uppsats. 

Intervjufrågor företagsetik, etik och Hållbarhet 

1. Vilka värderingar värdesätter ni högst hos de nyanställa? 

2. Vill ni att revisorsassistenter som börjar hos er har kunskaper om etik och 

företagsetik? 

3. Vid era rekryteringar är etik något ni värdesätter hos era kandidater? 

4. Hur ser ni på studenternas förmåga att lösa etiska dilemman i arbetslivet? 

5. Hur upplever ni att etik och företagetik är något som studenter från 

ekonomiutbildningarna har kunskaper i från sina utbildningar? 

6. Hur ser ni på begreppet etik och företagsetik? 

7. Hur ser ni på studenternas attityd till miljömässiga och sociala frågor? 

8. Hur ser ni på studenternas kunskaper inom hållbar utveckling? 

9. Vilka riktlinjer har ert företag kring dessa frågor? 

10. Hur upplever ni att era nyanställdas inställning till företagsetik är? 

11. Hur förmedlas företagets etiska riktlinjer till nyanställda? 

12. Utbildar ni era nyanställda i etik och företagsetik? 

13. Hur formas era etiska riktlinjer? 

14. Vilka anställda och intressenter är med i utformandet av era etiska riktlinjer? 

15. Hur upplever ni era anställdas förhållande till etik och företagsetik?  

16. Du har inte nämnt etik /hållbarhet i början när vi pratade om kompetenser. Vad 

tror du det kan bero på? 
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