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I 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

För att revisorn ska kunna ge aktiebolagets intressenter en rättvisande bild över bolagets 

finansiella ställning krävs det att revisorn innehar hög kompetens inom området och är 

objektiv i sina bedömningar. För att revisorsnämnden ska kunna säkerställa att revisorn 

besitter de kunskaper som krävs för att genomföra en revision av hög kvalité behöver 

revisorn avlägga ett kunskapsprov. Mellan åren 2006 och 2012 var det omkring 50 

procent av tentanderna som blev godkända på revisorsexamen, därför fann vi det 

intressant att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar tentandens resultat 

på revisorsexamen.  

 

Syfte 
Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse om vilka faktorer det är som kan ha 

en större inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen. Vi har därför valt att 

undersöka följande faktorer: branscherfarenhet, utbildning, självstudier, motivation, 

trivsel på arbetsplatsen, mentorskap och lärande, kontorsstorlek, ålder samt kön. 

 

Teoretisk referensram  
Under teoriavsnittet presenteras McClelland prestationsteori, Herzbergs 

dubbelfaktorteori samt Argyris Single and Double loop inlärningsteori. Dessa teorier 

förklarar vad tentanden motiveraras av och ökar trivseln i det dagliga arbetet samt hur 

tentandens inlärning sker. För att upprätta en fullständig teoretisk referensram kommer 

tidigare studier gällande faktorerna: motivation, trivsel på arbetsplatsen, ålder, kön, 

mentorskap och lärande samt kontorsstorlek att presenteras under kapitlet tidigare 

studier. 

 

Teoretisk och praktisk metod 
Författarna har ett konstruktivistiskt synsätt, där sociala företeelser anses som ständigt 

föränderliga och att de inte enbart skapas via socialt samspel. Studien utgår från ett 

hermeneutiskt synsätt, vilket betyder att samhällsvetenskapliga metoder kommer att 

användas vid studerandet av fenomen. Studien kommer att tolka godkända och 

auktoriserade revisorer inom “Big 4” och dess värderingar gällande perioden inför 

avläggandet av revisorsexamen för att kunna bilda en förståelse kring vilka faktorer det 

är som kan ha en större inverkan för tentandens resultat.  Dessa tolkningar kommer att 

angripas utifrån ett deduktivt angreppsätt vilket slutligen mynnar ut i en kvalitativ 

metod för insamling av empiriskt data. För att kunna sätta respondenternas uttalande i 

relation till hur tentander presterar på revisorsexamen har vi från revisorsnämnden 

tillhandahållit statistiskt datamaterial gällande tentanders resultat på revisorsexamen 

samt högre revisorsexamen för perioden VT 2006-VT 2012.  I kapitlet “studiens 

genomförande” presenteras samt analyseras det empiriska materialet.  

 

Resultatet 
Analysen visade att branscherfarenhet, självstudier, motivation, mentorskap och lärande 

samt utbildning utgjorde de bakomliggande faktorer som hade en större inverkan för 

tentandens resultat på revisorsexamen.    

  



II 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Per Nilsson som har varit till hjälp under 

uppsatsens gång. Vi vill även tacka Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC samt de 

respondenter som medverkat i studien. Vi vill även rikta ett tack till revisorsnämndens 

examinationsansvarige Christer Pettersson som har bidragit med information som har 

gjort denna studie möjlig.  

 

Slutligen vill vi tacka nära och kära som har varit till hjälp och stöd under studiens 

gång.  

 

_________________________      _________________________ 

Malin Rhawi   Marcus Tauberman 
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1. Inledning 
I det här inledande kapitlet presenteras en kort introduktion om revision och dess 

betydelse för samhället. Vidare beskrivs de teoretiska och praktiska krav som finns för 

att bli godkänd och auktoriserad revisor som följs av vår problembakgrund. Slutligen 

kommer studiens problemformulering och syfte att redogöras, som följs av studiens 

nödvändighet och en begreppsförklaring. 

1.1 Introduktion 

Revision är ett kontrollverktyg för ett väl fungerande näringsliv och samhälle. Syftet 

med revision är att säkerställa riktigheten av och förtroendet för den ekonomiska 

informationen. (Regeringen, 2010) Behovet uppstår eftersom det kan finnas ett 

informationsproblem mellan ett företags utomstående aktieägare och företagsledaren. 

Revision behövs för att kunna reducera denna informationsassymmetri. 

Informationsasymmetrin innebär att företagsledningen har ett stort övertag gällande 

informationen om företagets finansiella ställning jämfört med aktieägaren. 

Företagsledningen har exempelvis kännedom om ett företags “verkliga vinst”, vilket 

skapar incitament för företagsledningen att utse en oberoende tredje part, en revisor, för 

att kvalitétssäkra för aktieägaren att den finansiella rapporteringen är rättvisande. 

(Eilifsen, Messier, Glover, & Prawitt, 2009, s. 6; Hayes, 2005, s. 46) 

 

Diamant (2004, s. 82) påstår att “Revisionen syftar till att säkra tilltron till den 

verksamhet revisorn är satt att granska till nytta för vissa utpekade intressenter.” Enligt 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 3§ ska ”revisorn granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver.” Behovet av granskningen ligger till grund för att företagsledningen ska kunna 

maximera den egna nyttan, vilket i sin tur kan leda till att företaget vilseleder företags 

intressenter genom att lämna ut missvisande redovisning (Watts & Zimmerman, 1990, 

s. 135-136). Det finns därför lagregler om revision för att intressenterna ska kunna lita 

på att den information bolaget lämnar ifrån sig om sin ekonomiska ställning och 

förvaltning är korrekt (FAR, 2004, s. 13-14). Nyttan för revisionen kan därför variera 

för ett företags olika intressenter. 
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Figur 1. Intressentmodellen, (Källa: Intressentmodellen, 2011).  

 

För ägaren i företaget är det viktigt att den information som presenteras av företagets 

ledning är korrekt för att ägaren ska kunna fatta rättvisa beslut. Revisorn kan betraktas 

som ägarnas förlängda arm som kontrollerar att företagsledningen redovisar en riktig 

bild av företaget. Banker och andra långivare strävar efter ständig bekräftelse på att 

företaget ska kunna betala av sina lån. För leverantörer är det viktigt med trovärdig 

information om företagets finansiella ställning för att det ska kunna betala 

leverantörernas fakturor. Kunder vill säkerhetsställa att företaget fortlever och på så vis 

kan distribuera ut sina produkter. (FAR, 2004, s. 15-16) 

 

För anställda är företaget viktigt på ett mer personligt plan, där de anställda strävar efter 

att bibehålla sitt arbete och sin inkomst. Staten och kommunen vill vara säker på att 

företaget betalar rätt skatt- och avgiftssatser. Företaget bör tillfredsställa dessa 

intressenter för sin fortlevnad. (FAR, 2004, s. 15-16) 

 

För att uppfylla intressenternas behov av att den ekonomiska informationen är riktig 

infördes år 1983 en allmän revisionsplikt som innebar att samtliga aktiebolag var 

skyldiga att ha en revisor (ABL SFS 2005:551 9kap 1§). 1 november 2010 beslutade 

regeringen om att enbart aktiebolag som uppfyller två av nedanstående tre krav ska 

upprätta en årsredovisning som uppfyller lagkraven för god redovisningssed.  

• Fler än 3 anställda (i medeltal) 

• Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning 

• Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning 

 (ABL SFS 2005:551 9kap 1§ 3st;Regeringen, 2010). 
 

Thorell och Norberg (2005 s. 50–51) menar att revisionen är en ekonomisk och 

administrativ börda för små aktiebolag samt att de inte kunnat fastställa nyttan av 

revisionen. Enligt en utredning av ECON (2007a, s. 22–24) har det konstaterats en 

besparing på omkring 200–300 miljoner kronor för de företag som i framtiden inte 

planerar att köpa revisionstjänster.  
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Utan revisonskrav finns det däremot risk för bland annat ökad ekonomisk brottslighet 

bland företag. Samhället kan i sin tur kräva ökade kontrollåtgärder vilket kan innebära 

ökade transationskostander för företagets intressenter. (ECON, 2007a, s. 22–24) Detta 

bör i sin tur medföra att det ställs hårdare krav på att revisorsnämnden utformar 

revisorsexamen med hög standard. Revisorsnämnden vill därför försäkra sig om att 

revisorn har den kompetens som krävs för att tillfredsställa intressenternas behov samt 

motverka ekonomisk brottslighet.   

1.1.2 Revisorsexamen 
Det var först år 1912 de sex första auktoriserade revisorerna examinerades från 

Stockholms Handelskammare. För att tilldelas titeln auktoriserad revisor krävdes vid 

tidpunkten att aspiranten var tjugofem år, hade genomgått en kurs i revisionsteknik vid 

Handelshögskolan i Stockholm samt tre års praktisk utbildning under handledning av en 

auktoriserad revisor (Revisorsnämnden, 2013; Wallerstedt, 2001, s. 847). Antalet 

auktoriserade revisorer var i början av 1930-talet fortfarande lågt, endast 59 stycken 

auktoriserade revisorer var registrerade år 1932 i Sverige och 8 procent av de största 

svenska företagen hade en auktoriserad revisor (Wallerstedt, 2001, s. 847–849). Antalet 

auktoriserade revisorer var så pass lågt att svenska staten valde att ta in den amerikanska 

revisionsbyrån Price Waterhouse Cooper vid granskningen av Kreuger-kraschen år 

1932. Enligt Wallerstedt (2001, s. 851) var Kreuger-kraschen den mest kritiska 

händelsen för utvecklingen av revisorsprofessionen fram till idag. 

 

Det var under hösten år 1998 som revisorsexamen skrevs för första gången. Två 

personer deltog varav en av dem blev godkända. Ett år senare, år 1999, organiserades 

det första provet för högre revisorsexamen. Då var det en som deltog och klarade provet 

för auktorisation. År 2001 introducerades ett nytt regelverk som innebar att för att 

kunna avlägga en högre revisorsexamen krävdes att tentanden hade klarat 

revisorexamen. Tentanden har möjlighet att utföra provet två gånger under året, under 

våren och hösten. (Revisorsnämnden, 2013; C.Pettersson, Personlig kommunikation, 20 

februari 2013; RL SFS 2001:883 5§)  
 

”Revisorsexamen ska säkerhetsställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper 

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

kunskaper i revisionsarbetet. Högre revisorsexamen ska, utöver vad som framgår av 

översta stycket, säkerställa att revisorn har teoretiska kunskaper för att utföra 

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

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

SFS:1995:665 om revisorer, 3§; 3§ 2st) 
 

Syftet med att revisorer avlägger revisorsexamen är för att försäkra sig om att revisorn 

besitter den kunskap och kompetens som krävs (se vidare bilaga 1) för att objektivt 

kunna granska en årsredovisning som god redovisningssed kräver, samt ha den insikt i 

och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden (ABL SFS 2005:551 9 kap 

3§; ABL SFS 2005:551 9 kap 11§). ”Från och med 20 december 2012 har regeringen 

beslutat att godkända revisorer som har avlagt revisorsexamen och samtliga 

auktoriserade revisorer i framtiden ska betecknas auktoriserade revisorer. Regeringen 

föreslår också att det inte längre ska krävas högre revisorsexamen för att bli 

auktoriserad revisor utan uppställer enbart krav på avläggande av revisorsexamen.” 

(Revisorsnämnden, 2013)  
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Innan regeringens beslut kom framfördes krav på teoretisk och praktisk utbildning för 

att bli godkänd revisor. För att få avlägga revisorexamen krävs det minst tre års 

akademisk utbildning, bestående av 180 högskolepoäng, vid ett svenskt universitet eller 

högskola samt minst tre års praktisk utbildning under handledning av en godkänd eller 

auktoriserad revisor. För att istället avlägga högre revisorsexamen krävs det minst fyra 

års akademisk utbildning, bestående av 240 högskolepoäng, samt minst fem års praktisk 

utbildning under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor. Det krävs även 

att revisorsexamen är avlagd för att bli auktoriserad revisor. (Revisorsnämnden, 2013; 

RNFS, 2010:1) 

1.1.3 Problembakgrund 
I och med regeringens beslut som kom 20 december 2012 gällande sammanslagningen 

av revisorsexamen och högre revisorsexamen finns det idag dock ingen information om 

hur kraven för att få avlägga revisorexamen kommer att se ut. Christer Petterson, 

examinationsansvarig, menar att kraven för att få avlägga revisorexamen troligtvis 

kommer att vara högre eftersom det i framtiden endast kommer ställas krav på att 

avlägga revisorsexamen för att uppnå auktorisation. Revisorsnämnden har idag ingen 

offentligt utsatt målsättning men har däremot en intern målsättning om att omkring 50–

65 procent av tentanderna ska vara godkända. Statistik visar att antalet godkända 

revisorer i genomsnitt ligger på omkring 50 procent. (Revisorsnämnden, 2013; C. 

Pettersson, Personlig kommunikation, 20 februari 2013)  
 

Revisorsexamen   Högre revisorsexamen Sammanlagd resultatfördelning 

Resultat Andel Antal Andel Andel Antal Resultat Andel Totalt 

G 0,48 1175 G 0,52 303 G 0,48 1478 

U 0,41 1004 U 0,36 212 U 0,40 1216 

Blankt 0,12 288 Blankt 0,12 69 Blankt 0,12 357 

Totalt 

 

2467 Totalt 

 

584 Totalt 

 

3051 

Tabell 1, Sammanställning av tentander som avlagt revisorsexamen och högre 

revisorsexamen under VT2006–VT2012 (Källa: Satistik från Christer Pettersson, 

examinationsansvarig)  

 

En ytterligare intressant aspekt är att det finns ett outforskat kunskapsgap på den 

svenska marknaden gällande revisorns genomgång mellan universitetens-

/högskolestudier till att uppnå auktorisation (Collin, Jonnergård, Qvick, Silfverberg, & 

Zabit, 2007, s. 19). Vi finner det därför intressant att vidare undersöka vilka 

bakomliggande faktorer som kan ha en större inverkan för att tentanderna ska klara 

revisorsexamen. 

 

Vi anser vidare att det ligger i arbetsgivarens intresse att undersöka vilka 

bakomliggande faktorer det är som kan ligga till grund för det uppnådda resultatet 

eftersom det ligger ett problem i att arbetsgivarens förväntade utfall inte stämmer 

överens med det verkliga utfallets resultat. Arbetsgivarens förväntade utfall grundar sig 

i tron om att tentanden ska klara revisorsexamen men eftersom det endast är hälften av 

tentanderna som klarar revisorsexamen uppstår det ett kostnadsproblem för 

arbetsgivaren. Tidigare studier påstår även att förlusten av en enda anställd kan innebära 

höga utbildnings- och rekryteringskostander för revisionsbolaget (Bryant, Bishop, & 

Street, 2000, s. 120).  
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Vidare finns det liknande studier utförda på den amerikanska marknaden som 

undersökte förhållandet mellan tentandens egenskaper och vilket resultat tentanden fått 

vid avläggandet av revisorsexamen. Scholastic Aptitude Test (SAT) resultatet visar att 

det finns ett positivt samband mellan tentandens nerlagda tid på självstudier och 

resultatet på revisorsexamen. Studien visar även att det inte finns ett signifikant 

samband mellan faktorerna ålder och arbetslivserfarenhet. (Dunn & Hall, 1984, s. 687) 

Detta blir intressant för vår studie då vi tänkt undersöka dessa två faktorer. Svagheten 

med Dunn & Hall’s (1984) studie är att den är svår att generalisera för att den bygger på 

olika utbildningsplattformer och lagstiftningar som skiljer Sverige och USA åt samt det 

faktum att studien är cirka trettio år gammal. Förändringar inom utbildningsplattformer 

och lagstiftningar har uppstått under denna tidsperiod men människans inlärning har 

däremot inte förändrats vilket medför till att behov av vidare forskning uppstår.  

 

Serrat (2009, s. 1) menar att det är en förutsättning för en organisations överlevnad att 

identifiera vilket inlärningsätt som är mest lämpad för deras verksamhet. Vi anser att det 

därför är nödvändigt för revisonsbranschen att upptäcka ett lämpligt inlärningssätt som 

effektivisera inlärningprocessen för tentanden inför avläggandet av 

revisorsexamen.  Studier visar att mentorskap bidrar till support för karriärsavancemang 

och personlig utveckling (Kram & Isabella, 1985, s. 110). Mentorn hjälper den anställde 

att utveckla en professionell identitet och kompetens genom att vara ett personligt stöd 

samt en förbild för den anställde (Granberg, 2011, s. 466; Kram & Isabella, 1985, s. 

111). Detta anser vi stödjer tentanden till att prestera bättre på revisorsexamen.  

 

Vi finner Argyris Single and Double Loop inlärningsteori applicerbar för vår studie 

eftersom mentorskapet och lärandet ligger till grund för att tentanden ska klara 

revisorsexamen. Genom att tentanden tillhandahåller feedback från mentorn resulterar 

det i att tentanden reflekterar över sitt beteende. Denna reflektion bidrar till ett ökat 

lärande hos tentanden genom att tentanden korrigerarar ett eventuellt felaktigt beteende. 

(Granberg, 2011, s. 348) 

 

Titard & Russell (1989, s. 58) studie visar att de tentander med en högre utbildning och 

som hade avsatt mer tid för självstudier samt besatt arbetslivserfarenhet inom 

revisionsbranschen presterade bättre på revisorsexamen. Studien visar även att 

tentanden bör vara medveten om att ett flertal faktorer än nämnda faktorer kan ha en 

inverkan på hur väl den enskilda individen presterar på revisorsexamen.  Dock grundar 

sig studien återigen på den amerikanska marknaden samt att studien är omkring 

tjugofem år gammal, vilket vi anser kan ge ett missvisande utfall. Fördelen med studien 

är däremot att den lyfter fram och betonar att andra faktorer kan vara orsaken till 

resultatet, vilket styrker vår studie om att vidare forskning bör utföras för att fylla det 

rådande kunskapsgapet.  

 

Vi finner även att det inte finns tillräckligt med tidigare studier som undersökt det 

aktuella området vi avser att undersöka. Vi har däremot funnit likvärdiga studier som 

använt sig av en kvantitativ undersökningsmetod inom det rådande området. Dock har 

dessa studier inte varit lika omfattande och djupgående som vår studie då vi avser att 

undersöka fler faktorer och teorier samt genomföra en kvalitativ studie. Det medför att 

vår studie är av teoretisk relevans.  
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Vi har valt att i denna studie fördjupa oss i bland annat McClellands prestationsteori för 

att kunna undersöka vad det är som kan ha en betydande inverkan för tentandens 

prestation på revisorsexamen. En viktig uppgift för chef0er är att främja produktiviteten 

och uppmuntra personalen. För att uppnå det måste chefer förstå vad som motiverar 

personalen. (Fisher, 2009, s. 347–348) De tre motivationsfaktorerna, makt, prestation 

och tillhörighet, som McClelland nämner i sin teori anser vi är relevanta för vår studie 

eftersom vi anser att motivationen hör samman med prestationen hos tentanden (Bryant 

m.fl., 2000, s. 122). Utifrån teorin finner vi att en motiverad tentand bör prestera bättre 

på revisorsexamen.    

 

Revisionsbranschen har sedan en tid tillbaka varit bekymrad över att attrahera, anställa 

och behålla kompetenta medarbetare. Tidigare studier visar på att personalomsättning är 

ett ständigt problem, som årligen uppgår till tjugofem procent på den amerikanska 

marknaden. Enligt en årlig undersökning, tagen ur Public Accounting Report (1998), 

visade det sig att rekrytera och behålla kvalificerad personal har rankats som ledningens 

största praktiska problem. Företag står inför ökade påtryckningar om att rekrytera och 

bevara kvalificerad personal för att kunna upprätthålla tillväxten i revisionsbolaget. 

Detta skapar i sin tur starka incitament för revisionsbyråer att identifiera potentiella 

anställda som har hög motivation och kompetens samt för att undvika onödiga 

rekrytering- och utbildningskostnader. (Bryant m.fl., 2000, s. 120–122)  

 

Tidigare studier påvisar att trivsel på arbetsplatsen ökar den anställdes hängivenhet till 

organisationen som resulterar i att personalomsättningen sänks. Den sänkta 

personalomsättningen bidrar till att revisionsbolaget behåller kompetensen inom bolaget 

som vidare medför möjligheter för utveckling av organisationen (Stocks & Hardin, 

2001, s. 238). Vilket i sin tur bör leda till att tentanden bör prestera bättre på 

revisorsexamen då kompetensen kvarstår inom revisionsbolaget. Paul (2012, s. 29) 

menar att en tillfredställd medarbetare är en produktiv medarbetare. Vi anser därav att 

en tillfredställd medarbetare bör prestera bättre på revisorsexamen vilket också styrker 

vårt medtagande av Herzbergs dubbelfaktorteori om trivsel på arbetsplatsen.  
 

Studiens praktiska relevans ligger som grund för att revisionsbolag ska få kännedom om 

vilka faktorer det är som har en inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen. 
Förhoppningar finns att revisionsbyråer finner vår studie användbar för underlag vid 

utformningen av organisationens arbetssätt. 

1.2 Studiens nödvändighet 

Det som gör vår studie unik från tidigare studier är att vi kommer att undersöka fler 

outforskade faktorer som vi anser kan ha en betydande inverkan för tentanden resultat 

på revisorsexamen. Vi kommer även att fokusera på den relativt outforskade svenska 

marknaden, med begränsningar mot “Big 4” i Stockholm och Umeå. ”Big 4” består av 

revisionsbyråerna Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC. Med hjälp av vår studie 

kommer revisonsbyråer veta vad de ska lägga fokus på inför avläggandet av 

revisorsexamen.  Det gör att det rådande kunskapsgapet inom området, enligt Collin 

m.fl. (2007, s. 19), kommer att minska. Även fast vår empiriska del är begränsad mot 

“Big 4” i Stockholm och Umeå anser vi ändock att studien kan appliceras på andra orter 

och revisonsbyråer för att revisonsbranschen i stor utsträckning erbjuder liknande 

tjänster.  
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Vidare anser vi att skillnaden på kontorsstorlek gör att vi lyckas täcka in de väsentliga 

skillnaderna som kan åligga mellan ett större och ett mindre revisionsbolag. Detta 

skapar i sin tur ett intresse för både stora och små revisonsbolag att ta del av vår studie. 

I och med denna studie kommer revisonsbyråer och andra intressenter kunna utvecklas 

för att uppnå ett högre resultat på revisorsexamen men även vara till hjälp för att främja 

andra målsättningar. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån den tidigare beskrivna problembakgrunden och de faktorer vi valt att undersöka: 

branscherfarenhet, utbildning, självstudier, motivation, trivsel på arbetsplatsen, 

mentorskap och lärande, kontorsstorlek ålder samt kön leder det oss till följande 

frågeställning: 

 

I vilken utsträckning påverkar ovannämnda faktorer tentandens resultat på 

revisorsexamen? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse om vilka faktorer det är som kan ha 

en större inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen. Vi har därför valt att 

undersöka följande faktorer: branscherfarenhet, utbildning, självstudier, motivation, 

trivsel på arbetsplatsen, mentorskap och lärande, kontorsstorlek ålder samt kön. 

 

Ett undersyfte i denna studie är att även undersöka om ovannämnda faktorer skiljer sig 

åt mellan tentander från ett stort respektive litet kontor.   

 

Syftet med studien ur ett praktiskt perspektiv är att få en förståelse för hur 

revisionsbyråer ska möta revisorsnämndens examinationskrav och därefter anpassa 

tillvägagångssättet i upplärningsprocessen. Ur ett teoretiskt perspektiv syftar studien till 

att få en förståelse för om teorin kring våra tidigare nämnda faktorer, som vi avser att 

undersöka, går att applicera på studiens problemformulering.   

1.5 Begreppsförklaringar 

För att underlätta för fortsatta läsning har vi valt att förklara innebörden av väsentliga 

begrepp genom denna begreppsförklaring.  
 

Begrepp Förklaring 

Godkänd revisor Innehar minst tre års akademisk utbildning samt minst tre års 

praktisk utbildning.  

Auktoriserad revisor Innehar civilekonomexamen och minst fem års praktisk 

utbildning. För att bli auktoriserad revisor krävs även att 

revisorsexamen är avlagd 

Big 4 Revisionsbyråerna Ernst & Young, Deloitte, PwC och KPMG. 

Stort kontor Har fler än 40 stycken anställda inom revision 

Litet kontor Har färre än 40 stycken anställda inom revision 

Tabell 2. Begreppsförklaring  
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1.5.1 Förkortningar 
 

ÅRL   Årsredovisningslagen (SFS 2005:551) 
 

RL   Revisorslagen (SFS 2001:883) 
 

RNFS   Revisorsnämndens författningssamling 
 

RNL   Revisionslagen (SFS 1999:1079)  
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2. Studiens utgångspunkter 
Detta kapitel kommer beskriva den vetenskapliga metoden som ligger till grund för 

studien. Vi inleder med att redogöra över vår förförståelse samt hur denna kan påverka 

studien. Därefter följer en diskussion över studiens utgångspunkter gällande vårt 

vetenskapliga och kunskapsteoretiska synsätt samt vilket angreppssätt och metodval 

som använts för studien. Vidare beskrivs vilket perspektiv studien utgår från. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av hur sekundärdata samlats in samt kritik mot källor som 

använts i studien.  

2.1 Ämnesval 

Idag har båda författarna fått anställning hos revisionsbyråerna Deloitte och Ernst & 

Young med start till hösten 2013. Eftersom målet i framtiden är att avlägga 

revisorsexamen och uppnå auktorisation ansågs valet av ämne vara intressant och av 

hög relevans för att fördjupa sig inom ämnet.  

 

Författarnas intresse för ämnet uppstod främst för att andelen godkända personer 

(tentander) på revisorsexamen i genomsnitt uppgår till 50 procent. Därmed ville 

författarna undersöka vilka faktorer som kan ha en större inverkan för tentandens 

resultat på revisorsexamen. Efter kontakt med revisorsnämndens 

examinationsansvarige, Christer Pettersson, ansågs valet av denna studie vara av 

betydelse och aktualitet, eftersom ämnet fortfarande anses vara outforskat.  

 

Efter att ha studerat litteratur över ämnesvalet fann författarna ett teoretiskt 

kunskapsgap i forskningen inom området. Tidigare studier har enbart specificerat sig 

mot revisionsyrket som helhet och inte undersökt de bakgrundsfaktorer som författarna 

anser har en betydande inverkan för resultatet på revisorsexamen. Studien skulle därmed 

kunna ge bidrag till vad revisionsbyråerna och tentanderna skulle kunna fokusera på 

inför kommande avläggning av revisorsexamen. Dessutom skulle studien kunna ge en 

inblick i vad som förväntas av yrket och vilka krav som krävs för att kunna avancera 

inom området. 

2.2 Förförståelse 

Författarna avser att beskriva deras förförståelse då den tillsammans med studiens 

utgångspunkter kommer att påverka den kommande forskningsstrategin (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 76). Författarna har goda teoretiska och praktiska kunskaper inom 

ämnena redovisning och revision. Den teoretiska kunskapen har uppnåtts genom 

universitetsutbildning med inriktning mot redovisning och revision. Denna förförståelse 

kallas också andrahandsförförståelse som baseras på kunskaper och erfarenheter 

hämtade från bland annat litteratur, rapporter och föreläsningar (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 76).  Praktisk erfarenhet har författarna genom förtroendeuppdrag inom 

redovisning och revision för HHUS (Handelshögskolan i Umeå. Studentförening) och 

juridiska institutionen. Författarna har även haft möjlighet att tillämpa sina teoretiska 

redovisningskunskaper i praktiken genom sommarjobb på ekonomiavdelningar. 

Dessutom har en av författarna också praktisk erfarenhet av att arbeta inom revision.   
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Forskaren har redan från början olika kunskaper och föreställningar om ett ämne som 

gör att forskningen blir mer eller mindre normativ (Holme, 1997, s. 30–31). Författarna 

är väl medvetna om att deras kommande anställning hos de två revisionsbyråerna kan 

leda till att författarna under studiens gång utvecklar en känsla eller en form av sympati 

för de framtida arbetsgivarna. Bryman & Bell (2005) anser att det kan verka naturligt att 

en forskares personliga värderingar och känslor inte ska påverka studien, vilket inte är 

helt möjligt. Vidare anses även att “alla förutfattade meningar måste bort” och att 

förutfattade meningar går under en människas värderingar vilket gör det omöjligt att 

tillfullo kontrollera sina värderingar. Det kan därav uppstå ett flertal tillfällen under 

studiens gång då egna värderingar och förutfattade meningar kan påverka 

forskningsprocessen. (Bryman & Bell, 2005, s. 42)  
 

Då författarna genomgått samma utbildningsprogram vid Umeå Universitet och umgås 

privat kan det medföra att de blir enkelspåriga och sakna infallsviklar ur ett annat 

perspektiv än det företagsekonomiska. Dessutom kan det vara en negativ faktor att 

författarna är homogena i den meningen att de studerat samma ämne samt kommer 

påbörja anställning inom revisionsbranschen. En fördel är att båda författarna är insatta i 

ämnesområdet som effektiviserar bearbetningen av information och underlättar 

forskningsprocessen i helhet. Ytterligare en fördel är att författarna obehindrat kan 

kritisera varandra genom att de umgås privat vid sidan av studierna. 

2.3 Utgångspunkter  

Att redogöra för utgångspunkterna i studien ger en bild över de kommande teoretiska 

valen, den kommande forskningsstrategin samt vilken kunskapstyp som kommer bli 

resultatet av studien (Johansson-Lindfors, 1993, s. 53). Vi har därför valt att redogöra 

för vår studies utgångspunkter för att det ökar studiens trovärdighet och anses även vara 

av grundläggande betydelse (Chalmers, 2003, s. 17–18). Vår studie baseras på följande 

utgångspunkter:  

 
Figur 2, Studiens utgångspunkter 

2.3.1 Vetenskapligt synsätt 
Vi anser att det är av stor vikt att göra läsaren införstådd i vilken ontologisk ståndpunkt 

vår studie utgår ifrån eftersom det kommer göra ett intryck på studien. Här handlar det 

om att sociala aktörer uppfattas som objektiva enheter som innehar en yttre verklighet 

Kvalitativ 
metod 

Konstruktionistisk 
verklighetessyn 

 

Hermeneutisk 
kunskapssyn 

 

Deduktivt 
angreppssätt  

 



11 

 

eller om verkligheten istället är konstruktioner som skapas av aktörernas handlingar och 

uppfattningar (Bryman, 2011, s. 35). Vår studie utgår från revisorns perspektiv som 

innebär att konstruktioner skapas av revisorns handlingar och uppfattningar. Vårt 

konstruktivistiska synsätt betyder att vi ser sociala företeelser och kategorier som 

ständigt föränderliga och att de inte bara skapas via socialt samspel (Bryman, 2011, s. 

37). Vi ser verkligheten som att den “konstrueras” av forskaren samt påverkas av 

omgivningen och inte direkt av observationerna (Wallén, 1996, s. 14–15).  
 

Om vi istället hade ett objektivistiskt synsätt skulle det betyda att sociala aktörer inte 

kan styra eller påverkar organisationer utan den enskilda individen följer 

standardiserade procedurer och utför tilldelade uppgifter. Ett objektivistiskt synsätt i vår 

studie skulle betyda att vi inte skulle få samma förståelse för revisorerna och hur de 

påverkar organisationer till att göra olika val. Ett objektivistiskt synsätt skulle innebära 

att vi såg sociala företeelser som oberoende av sociala aktörer och som individerna 

själva inte kan påverka. (Bryman, 2011, s. 36) För vår studie skulle det i sin tur innebära 

att revisorer inte kan påverka revisionsbolaget, vilket utifrån vår problemformulering 

inte stämmer. Vi anser att revisorer i hög grad kan påverka revisionsbyrån som tyder på 

ett konstruktivistiskt synsätt. 

2.3.2 Kunskapsteoretisk synsätt 
Kunskapssyn handlar om hur forskaren förklarar, beskriver och ser konsekvenser av de 

samband som studien avser att undersöka (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2002, s. 69). 

Det finns generellt två vetenskapliga huvudinriktningar; positivism och hermeneutik. 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen medan samhällsvetare och humanister 

använder sig till den hermeneutiska kunskapssynen.  (Thurén, 2007, s. 16) Positivismen 

strävar efter att uppnå säker kunskap i jämförelse med hermeneutiken som betonar 

kunskapens relativitet. (Bjereld m.fl., 2002, s. 70–71) 
 

Vår kunskapssyn är hermeneutiskt, vilket betyder att vi har en ståndpunkt som 

förespråkar en användning av samhällsvetenskapliga metoder vid studerandet av ett 

fenomen. Det hermeneutiska synsättet i vår studie innebär tolkning och förståelse av 

människors handlande eftersom revision utförs av den enskilda individen. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 29) Det hermeneutiska synsättet passar väl in på studiens syfte då vi vill 

försöka förstå och tolka vilka faktorer det är som kan ha en större inverkan för 

tentandens resultat på revisorsexamen. För att vi ska kunna förstå och tolka individernas 

handlande måste vi utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt som i grunden betyder 

tolkningslära av hur individer tänker, känner och upplever. (Thurén, 2007, s. 94) 

 

Det positivistiska synsättet står för en kunskapsteoretisks ståndpunkt som förespråkar en 

användning av naturvetenskapliga metoder, vilket inte är aktuellt för vår studie då vi 

inte ska utföra statistiska tester (Bryman, 2011, s. 30). Det positivistiska synsättet 

framställer även individen som ett objekt och utesluter individers känslor, upplevelser 

och kulturfenomen (Wallén, 1996, s. 27–28). Det resulterar i svårigheter för vår studie 

då vi avser att utföra en kvalitativ undersökning som innebär tolkning och förståelse av 

kvalitativ data. Där vi genom tolkningar försöker bilda oss en förståelse gällande 

revisorers upplevda känslor angående vilka faktorer som hade en större inverkan för 

resultat på revisorsexamen. Hade vi istället valt att utföra vår studie med en positivistisk 

synsätt skulle syftet vara att förklara revisorns olika känslor.  
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2.3.3 Angreppssätt 
Det finns olika former av forskningsmetoder vars tillämpning avgörs efter den mån 

metoden lämpar sig främst efter studiens karaktär. Vår studie baseras på ett deduktivt 

angreppssätt där vi avser att utgå från teorier som är relaterade till vårt problem och 

sedan anknyta dem till empirin i vår undersökning. Det deduktiva angreppssättet syftar 

till att undersöka om våra befintliga teorier stämmer överens med verkligheten. 

(Bryman, 2011, s. 26) Vår intervjuguide utgår från teorin vilket återigen syftar till att 

undersöka om vår empiriska datainsamling överensstämmer med teorin. Med ett 

deduktivt angreppssätt antas objektiviteten enligt Patel och Davidson (2011, s. 23) 

stärkas eftersom utgångspunkterna tas i redan befintlig teori samt att 

forskningsprocessen blir då i mindre grad förskönad av forskarens subjektiva 

uppfattningar. 

 

Om vi istället baserade vår studie på ett induktivt angreppssätt, hade studiens 

utgångspunkt legat i den empiriska datainsamlingen. Utifrån det insamlade materialet 

skulle vi ha försökt dra generella och teoretiska slutsatser om det observerade. Vi hade 

därefter försökt bilda teorier utifrån det analyserade datamaterialet. (Patel & Davidson, 

2011, s. 25; Wallén, 1996, s. 47) För att kunna bilda teorier utifrån empirin krävs det att 

författaren besitter en djupare grundförståelse för ämnet vilket ingen av författarna anser 

sig besitta. Det deduktiva angreppssättet används också vanligtvis i samband med en 

kvantitativ metod. (Jacobsen, 2002, s. 38) Men eftersom vår studie utgår från teorin och 

inte avser att generera en ny teori kommer vi att använda oss av ett deduktivt 

angreppssätt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 57). De teorier som presenterats i den 

teoretiska referensramen har även legat till grund vid skapandet av intervjuguiden och 

därav anser vi att det är naturligt att använda det deduktiva angreppssättet i vår studie.    

Figur 3, Induktiv och deduktiv ansats. (Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 

150) 

2.3.4 Val av metod 
För att forskaren på ett effektivt sätt ska kunna bilda sig en föreställning om betydelser, 

idéer och uppfattningar som råder hos en grupp individer bör det ske en kommunikation 
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mellan forskaren och individerna i fråga. Genom att forskaren använder sig av en 

kvalitativ metod kan intervjuer ge forskaren rika och fantasifulla indikationer på hur 

respondenterna känner, tänker och reflekterar samt att forskaren kan få värdefull 

information gällande till exempel vad som sker i en organisation. (Alvesson & Deetz, 

2000, s. 216) Syftet med studien är avgörande för vilken metod som forskaren väljer att 

använda sig av (Trost, 2010, s. 25).  

 

Utifrån studiens vetenskapssyn, kunskapssyn och angreppssätt har vi valt att använda en 

kvalitativ metod för vår studie. Syftet med den kvalitativa metoden är att försöka 

upptäcka så många olika kvaliteter hos företeelsen som möjligt (Eneroth, 1984, s. 63). 

Mättnaden uppstår först när forskaren inte finner nya kvalitéter i sitt urval (Eneroth 

1984, s. 65). Den kvalitativa metoden syftar även till att få en förståelse för den enskilda 

individens känslor samt förstå människors sätt att resonera eller reagera i olika 

situationer, vilket är förenligt med studiens syfte (Trost, 2010, s. 32).  

 

Utifrån den kvalitativa metoden strävar vi efter att fånga människors inre verklighet och 

erfarenheter för att skapa en förståelse för hur tentanden upplevde avläggandet av 

revisorsexamen (Bryman, 2011, s. 341). Den kvalitativa metoden stämmer även överens 

med vår konstruktivistiska vetenskapssyn och hermeneutiska kunskapssyn. Syftet med 

vår studie är att få en djupare förståelse om vilka av de ovannämnda faktorerna det är 

som kan ha en större inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen, vilket gör den 

kvalitativa metoden till ett naturligt val då syftet enligt Bryman (2011, s. 363) är att 

förklara, beskriva och förstå. Vi vill även med den kvalitativa metoden få fram 

komplexa och innehållsrika svar med hjälp av att ställa enkla och raka frågor. Av svaren 

kan vi finna många intressanta skeenden, åsikter och mönster som förhoppningsvis kan 

inbringa i en djupare förstålse för faktorernas betydelse. (Trost, 2010, s. 25)  

 

Motsatsen till kvalitativ metod är kvantitativ metod och används istället för att få fram 

en statisk beskrivning eller förklaring av ett samband. (Trost, 2010, s. 26) Om vi istället 

hade valt en kvantitativ metod hade det inneburit att vi hade behövt ha ett annat syfte 

med vår studie. En kvantitativ metod hade kunnat väljas om syftet med studien vore att 

undersöka ifall det fanns något samband mellan de tidigare nämnda faktorerna och 

tetandens prestation på revisorsexamen. Anledningen till att vi inte väljer en kvantitativ 

metod är för att metoden inte ger den djupa förståelsen som vi eftersträvar i vår studie. 

Till följd av att studien använder en kvalitativ metod innebär det i sin tur att resultatet 

inte kommer att kunna generaliseras till andra kontexter (Bryman, 2011, s. 369). 

Däremot kommer resultatet kunna skapa en djupare förståelse och analys av varje 

enskild respondents erfarenhet och verklighet.  

2.4 Perspektiv 

Det finns flera perspektiv att se vårt problem utifrån. Det är därför viktigt att det valda 

perspektivet speglar problemet och syftet med studien för att det valda perspektivet 

kommer att påverka vilken verklighet som analyseras. Vårt problem anser vi skulle 

kunna ses utifrån; revisionsbyråernas, revisorernas och revisorsnämndens perspektiv. 

Beroende på vilket perspektiv studien väljer att rikta sig ifrån skulle utformningen av 

undersökningen kunna ske på olika sätt. Från revisionsbyråernas perspektiv anser vi att 

det ligger ett ekonomiskt intresse för bolaget att tentanden klarar revisorsexamen men 
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även för att revisonsbyrån ska kunna erbjuda hög revisionskvalité till sina klienter. 

Studien skulle därav kunna inrikta sig mer mot ett ekonomiskt synsätt.  

 

Om vi istället valde att utgå ifrån revisorsnämndens perspektiv hade fokus legat på att 

anpassa svårighetsgraden på revisorsexamen för att säkerhetssälla att tentanden besitter 

den revisionskvalitét som samhället efterfrågar.  

 

Vi har för vår studie valt att se vårt problem utifrån revisorernas perspektiv för att vi 

lättare kan relatera till det perspektivet, då båda författarna har som avsikt att avlägga 

revisorsexamen anser vi det naturligt för oss att utgå från det perspektivet. 

2.5 Insamling av sekundärkällor   

Då vår studie utgår ifrån en deduktiv ansats har vi behövt införskaffa teoretisk 

information som ska besvara vårt problem och syfte med studien. För att genomföra 

studien på ett trovärdigt sätt har den vetenskapliga insamlingen främst bestått av 

aktuella vetenskapliga artiklar som är “peer reviewed”, vilket betyder vetenskapligt 

granskade, men även kompletterat med litteraturer samt tidigare relaterade studier inom 

ämnet (se vidare i bilaga 2).  etta för att få en så bred och omfattande överblick över 

ämnesområdet som möjligt. För litteraturinsamlingen har vi främst använt oss av 

Umeå Universitets databaser som till exempel ”Business Source  remier”( BS  ), 

” merald  ournals, ”Scopus  “ och ”Google Scholar”. Både litteratur och artiklar har vi 

också funnit genom att gå tillbaka till grundkällan i de vetenskapliga artiklarna men 

även genom tidigare studier inom området.  

 

Enligt Ejvegård (2003) bör författaren som regel gå tillbaka till primärkällan för att 

minimera risken för att primärkällans mening förvanskas. Då detta inte alltid är 

praktiskt möjligt är det vanligt att sekundärkällor används. (Ejvegård, 2003, s. 17–18) 

Både internationella och svenska källor har använts, där de svenska referenser som vi 

funnit i uppsatsmanualen ligger till grund för vårt metodkapitel. Dock består studiens 

teoretiska referensram främst av internationella referenser. 

2.6 Källkritik 

Thurén (2005) påstår att “källa” betyder härkomsten till vår kunskap. Källkritik handlar 

därför främst om att granska och kontrollera sanningshalten i innehållet. Det är av stor 

vikt att kunna bedöma graden av sanning i den litteratur som studien bygger på. 

(Thurén, 2005, s. 9) Källorna bör uppfylla de fyra kriterierna äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet.  

 

Det är viktigt att kontrollera att källan är äkta och inte är någon förfalskning. 

Tidssambandet innebär att kritiskt granska hur lång tid det gått mellan en händelse och 

källan som beskriver händelsen. Thurén (2005) menar att ju längre tid det gått mellan 

källa och händelse, desto större grund finns det för att betvivla källans tillförlitlighet. 

Det är även av stor vikt att källan är oberoende och inte refererar en annan källa. 

Slutligen är det viktigt att källan uppfyller kriteriet tendensfrihet, som innebär att det är 

av stor betydelse att kunna upptäcka om källan ger en vinklad verklighetsbild genom 

författarnas personliga intressen. (Thurén, 2005, s. 13) De källor vi använt oss av är 

noggrant granskade för att öka studiens trovärdighet och realitet. Källor som saknar 
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utgivare har direkt förkastas eftersom källan ska vara det den utger sig att vara, 

nämligen att källan ska besitta äkthet.  

 

Vidare har vi beaktat äkthetskravet genom att vi valt vetenskapliga källor från 

vetenskapliga tidsskrifter som är “peer reviewed” och litteratur av väl respekterade 

förlag och författare. Vi har i största mån försökt använda oss av grundkällor för att 

minimera risken för feltolkning. Flertalet av de vetenskapliga artiklarna som använts för 

vår studie har belyst samma problem och slutsatser, vilket bör i sin tur betyda att 

äktheten är hög.   
 

I enlighet med tidssambandet har vi försökt så långt det varit möjligt att använda oss av 

de senaste tillgängliga studierna inom det teoretiska området. De teorier vi valt att 

använda för vår studie är av äldre ursprung och för att därför kunna uppfylla kriteriet 

om tidssamband har vi försökt gå tillbaka till de ursprungsartiklarna kring teorierna för 

att sedan utvecklat dessa med nyare studier som utvecklat teorierna. Vidare har vi valt 

enstaka källor som är av äldre härkomst som exempelvis DeAngelo (1981), vilket beror 

på att den studien inte påverkats av rekommendationer eller lagändringar samt att källan 

än idag refereras av flera forskare. Vi anser dock att de källor som är av äldre härkomst 

fortfarande besitter hög aktualitet då de frekvent refereras i nya artiklar.  

 

Källor som använts för att finna tidigare studier inom vårt område har också varit källor 

av äldre härkomst som beror på att den senaste amerikanska studien som genomförts på 

området var för trettio år sedan. Vissa äldre källor om revision har däremot valts bort för 

att lagstiftningen och kraven på yrket har förändrats med tiden. Författare är medvetna 

om att vissa källor kan till viss del ligga något utanför det exakta ämnesområdet. När 

detta har skett har det medfört att vi har behövt dra generella konstateranden kopplade 

till revisorsexamen. Ett tydligt exempel på det är då vi använt oss av Chung & 

Monroe´s (1998) studie om att män är mer selektiva i sökandet av information i 

jämförelse med kvinnor. Det finns ingen direkt koppling till revisorsexamen men vi drar 

ett generellt konstaterande till att det bör ligga skillnader i prestationer på olika 

delmoment som skiljer könen åt på revisorsexamen.   
 

En del av artiklarna i denna studie har hittats via andra artiklar och vi anser att dessa 

artiklar inte kan vara helt oberoende. Vi har därför, när vi valt dessa, varit medvetna om 

att de kan ha påverkat varandra och att personliga åsikter kan uppstå. Vi anser dock att 

detta inte är ett större problem för vår studie då det endast är ett fåtal som hittats via 

andra artiklar. Det innebär att de flesta av artiklarna som används i denna studie är 

självständiga. 

 

Vi har för vår studie försökt att använda flera artiklar som belyser samma ämne för att 

undvika att källorna som använts är vinklade och ger en felaktig bild av verkligheten. I 

enlighet med tendensfriheten kom vi fram till att om det är flera olika studier som 

kommit fram till samma resultat och slutsats så bör sannolikheten vara betydligt lägre 

att dessa studier skulle kunna vara vinklade. Därav har vi försökt hitta artiklar som 

kompletterar varandra.  
 

För studiens metodkapitel har litteratur av Bryman (2011) och Bryman och Bell (2005, 

2003) legat som grund men komplettertas med andra ansedda författare för att öka 

trovärdigheten. Vi har för vårt metodavsnitt använt relativt många metodböcker för att 

minska risken för att källorna på något vis skulle kunna vara vinklade efter författarnas 
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personliga uppfattningar och intressen. Däremot kan en nackdel med vårt metodkapitel 

vara att det främst är svenska källor som har använts. Det är dock ett medvetet val för 

att underlätta för vårt metodval.  
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel kommer att inledas med McClellands prestationsteori. Därefter 

presenteras Herzbergs dubbelfaktorteori och Argyris Single and Double Loop 

inlärningsteori. Teorikapitlet avslutas med en sammanfattning av de valda teorierna. 

3.1 Teorival 

De valda teorierna utgår ifrån problemformuleringen och syftet med studien som är att 

få en djupare förståelse om vilka faktorer det är som kan ha en större inverkan för 

tentandens resultat på revisorsexamen.  

 

Inledningsvis redogörs för McClellands prestationsteori för att vi anser att den ligger 

som utgångspunk för den enskilda individens grundläggandebehov av motivation. 

Vidare följs Herzbergs dubbelfaktorteori som bildar oss en djupare förståelse för hur 

motivation påverkar den enskilda individens trivsel på arbetsplatsen. Denna teori anser 

vi bygger på McClellands prestationsteori eftersom individens motivation ligger till 

grund för den anställdes trivsel på arbetsplatsen. Avslutningsvis väljer vi att presentera 

Argyris Single and Double Loop inlärningsteori som grundar sig på individens lärande 

och personliga utveckling. 

 

Denna ordningsföljd har vi valt eftersom vi anser att Argyris Single and Double Loop 

inlärningsteori kompletteras av de två tidigare nämnda teorierna. När den enskilda 

individen är motiverad och tillfredställd på arbetsplatsen bidrar det i sin tur till 

individens lärande och personliga utveckling. McClellands prestationsteori bidrar till 

individens lärande och personliga utveckling genom att uppfylla individens grundbehov 

av motivation. Vidare anser vi att Herzbergs dubbelfaktorteori har en stor betydelse för 

den personliga utvecklingen och för individens lärande genom att en tillfredsställd 

medarbetare är en produktiv medarbetare och därför är mer mottaglig för nya 

utvecklingsmöjligheter (Paul, 2012, s. 29). För att få en rättvisande bild av teorierna 

avslutas varje teoriavsnitt med att kritik mot teorin lyfts fram.  
 

Utifrån studiens problem och syfte har vi uteslutit ett antal teorier ur denna studie. Vi 

har valt att utesluta utvecklings- och sociokulturell teori eftersom den inriktar sig mer på 

hur individer lär sig och hur undervisningen ska bedrivas, vilket vi anser är en för bred 

teori för studiens syfte. Maslows behovsteori har också uteslutits eftersom det är en för 

grundläggande teori om motivation som medför svårigheter för att vidare specificera 

teorin för denna studie. Jämfört med McClellands prestationsteori som vi på ett enklare 

sätt kan relatera till den anställdes motivation inom revisionsyrket.    
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Figur 4, Valda teorier 

3.2 McClellands prestationsteori 

En av de viktigaste uppgifterna för chefer är att främja produktiviteten bland 

medarbetare och uppmuntra personalen. För att uppnå detta måste chefer förstå vad som 

motiverar den enskilda individen. (Fisher, 2009, s. 347–348) Enligt McClellands 

prestationsteori har den enskilda individen tre grundbehov av motivation. Dessa är: 

behov av makt, prestation och tillhörighet. (Bryant m.fl., 2000, s. 122)  

 

Grundbehoven är inte i en hierarkisk ordning som i Maslows behovsteori utan individen 

påverkas av alla tre faktorer samtidigt, dock är det ofta en specifik faktor som influerar 

individen mer än de andra två faktorerna. Det är därför viktigt för chefer att ha 

kännedom om vilken av motivationsfaktorerna som starkast motiverar den enskilda 

individen för att så effektivt som möjligt öka prestationen och stimulansen hos den 

enskilda individen. (Fisher, 2009, s. 349, 352) Detta anser vi är en förutsättning för att 

cheferna ska kunna bilda homogena och dynamiska team som främjar organisationens 

målsättningar på ett effektivt sätt.  

 

Enligt Artsberg (2005, s. 119) arbetar de anställda inom revisionsbranschen ofta i team 

där det är viktigt att individer bör inneha egenskaper och förmågor att vilja ta ansvar, 

delegera samt samarbeta. Eftersom syftet med studien är att få en djupare förståelse om 

vilka faktorer det är som kan ha en större inverkan för tentandens resultat på 

revisorsexamen finner vi McClellands prestationsteori väl applicerbar för vår studie. 

Detta på grund av att teorin förklarar individens tre olika grundbehov som är relaterat 

till arbetslivet och förklarar hur organisationen kan anpassas till den anställde för att 

uppnå ökad motivation och förbättrad prestation. Genom McClellands prestationsteori 

får vi en djupare förståelse för vilka bakomliggande motiv det är som kan influerar 

tentandens motivation på arbetsplatsen.  

3.2.1 Makt 
Maktbehovet består av två egenskaper; en önskan att styra och leda andra medarbetare 

samt en strävan om att vilja upprätthålla förhållandet mellan ledare och medarbetare 
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(Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 147). Den enskilda individen som motiveras av 

makt kommer att prestera bättre ifall det ges möjligheter att frispråkigt kontrollera och 

influera andra arbetskollegor. Denna utökade maktkontroll kan ske på två olika nivåer: 

inflytelserik-personlig och socialiserad makt. Dock tenderar de två nivåer att förenas 

samman vilket gör det svårt att urskilja dessa två ifrån varandra. Inflytelserik-personlig 

makt innebär att individer motiveras av att öka den individuella makten, utan hänsyn 

taget till de organisatoriska målsättningarna. Genom den socialiserade makten vill 

företaget att individen ska influera andra medarbetare för att på så sätt förbättra 

organisationen. För att tillfredsställa behovet av makt kan detta ske genom att individen 

tillåts ta en ledande position och ett organisatoriskt ansvar genom att bland annat leda 

team och planera event. (Fisher, 2009, s. 352–353)  
 

Som tidigare nämnt, är arbetssättet inom revisorsyrket starkt anknytet till att arbeta i 

team samt att revisorn bör ha pedagogiska egenskaper för att kunna förmedla valid 

information (Artsberg, 2005, s. 119). Vi finner det därför viktigt att chefer på ett tidigt 

stadium lyckas identifiera de individer som har ett starkare maktbehov för att på så vis 

kunna tilldelas ett större ansvar. Men det är även viktigt att individen besitter den talang 

som krävs för att kunna leda och delegera ansvar på ett pedagogiskt sätt. Om detta 

uppfylls, anser vi att det bör höja individens motivation till att prestera bättre på 

revisorsexamen. De revisonsbolag som inte tar hänsyn till det maktbehov som den 

enskilda individen har riskerar istället att förlora värdefull kompetens.  

3.2.2 Prestation 
Prestationsbehoven består av fyra egenskaper: personligt ansvar, målsättning, feedback 

och uppföljning. Den enskilda individen motiveras av att ta ett personligt ansvar för att 

utföra en uppgift eller finna lösningar på ett problem. (Abrahamsson & Andersen, 2005, 

s. 147) Individer som motiveras av prestationsmålsättningar är individer som behöver 

uppleva möjligheten av att lyckas men även ständigt uppleva rädslan av att misslyckas. 

Dessa individer sätter ofta upp ouppnåeliga personliga målsättningar som prioriteras 

före de mindre betydande organisatoriska målsättningarna. Men det är även lika viktigt 

att företaget lyfter fram och belönar de mindre organisatoriska målsättningarna. (Fisher, 

2009, s. 353)  

 

Individer kan även motiveras av att få konkret feedback på en genomförd uppgift och att 

målmedvetet följa upp för att garantera att uppgiften blir genomförd. (Abrahamsson & 

Andersen, 2005, s. 146–147) McClellands prestationsteori poängterar att en individs 

prestationer inte enbart beror på dennes förmåga, färdighet, anlag eller kunskap utan 

även i hög grad på individens prestationsbehov. Det kan därför resultera i att ett högt 

prestationsbehov medför till bättre resultat och prestation för den enskilda individen. 

Om en individ däremot har ett svagare prestationsbehov kan individen enligt teorin öka 

sitt behov och därav förbättra sin prestation genom träning. Detta för att individen kan 

utveckla fram ett visst behov då teorin tyder på att behoven är inlärda. Det i sin tur leder 

till att organisationer kan lämpa sig efter individens prestationsbehov för att kunna 

uppnå ökad motivation och prestation hos de anställda (Abrahamsson & Andersen, 

2005, s. 146). 
 

Enligt Viator (2001) är motivationsfaktorn prestation välförankrat i revisionsyrket 

eftersom revisorn ständigt sätts på prov genom självständigt ansvarstagande gentemot 

revisionsbyrå och klient. Dessutom har revisionsyrket en relativ snabb 

karriärsutveckling där drivkraften för att lyckas ligger i revisorns prestation. (Viator, 
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2001, s. 74) Då det är i genomsnitt hälften av tentanderna som klarar revisorsexamen 

har tentanden en målsättning att lyckas men har även rädslan för att misslyckas. Denna 

kombination anser vi skapar starka incitament för att tentanden ska prestera väl på 

revisorexamen. 

3.2.3 Tillhörighet 
Individer som blir stimulerade och motiverade av tillhörighet kommer att prestera bättre 

när de upplever acceptans i organisationen. Karaktärsdragen hos dessa individer är 

oftast vänskapliga, fördomsfria och konflikträdda. Det är viktigt att företaget försäkrar 

sig om att den enskilda individen upplever tillhörighet. Detta uppnås enklast genom 

sociala sammankomster där individen får känna sig inkluderad och uppleva tillhörighet i 

gruppen. (Fisher, 2009, s. 353) Vi finner även stöd i Viator´s (2001, s. 76) studie om att 

mentorskap hjälper den anställde att integrera sig med företagets målsättningar och dess 

värderingar som i sin tur skapar tillhörighet och upplevd acceptans för den anställde.  

 

Det är arbetsgivaren som avgör om tentanden besitter den kompetens som krävs för att 

få avlägga revisorsexamen. Vi anser därav att den tentand som får avlägga 

revisorsexamen kommer att uppleva en ökad acceptans i revisonsbolaget, vilket i 

enlighet med McClellands prestationsteori bör resultera i att tentanden presterar bättre 

på revisorsexamen. 

3.2.4 Kritik mot McClellands prestationsteori 
Allmän kritik mot behovsteorier anses vara att dessa teorier bortser från yttre 

förklaringar av motivation och fokuserar istället på inre faktorer. Kritiken vi finner mot 

McClellands prestationsteori är att den är helt individualistisk konkurrensinriktad som 

utesluter yttre faktorer så som exempelvis arbetsmiljö. En annan nackdel med teorin är 

att urvalet i McClellands studie i huvudsak består av manliga representanter då 

McClelland endast utfört ett fåtal studier kring kvinnliga prestationsmotiv. Detta kan i 

sin tur medföra att väsentliga motivationsskillnader mellan kön faller bort.  

 

Ytterligare en nackdel med teorin är att kritiker betonar att prestationsbehovet är starkt 

influerat av den kulturella kontexten, vilket teorin inte väljer att behandla. Det medför 

att kulturens eventuella inflytande på prestationsbehoven inte kan uteslutas. Kritikerna 

anser att det är värderingarna som påverkar utformningen av individens 

prestationsbehov och att samhället kan påverka vilka värderingar som en individ 

besitter. Det är därför viktigt att beakta att behovs- och motivationsstrukturen 

kontinuerligt förändras. (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 147–148)  
 

Anledningen till att vi tar upp kritik mot McClellands prestationsteori är för att visa på 

att ämnesområet, behovsteorier i allmänhet är ett omdiskuterat ämne.  Vi har därav tagit 

hänsyn till kritiken vid övervägandet av valet av denna teori. Denna kritik ger oss även 

ett ytterligare perspektiv att se på teorin i relation till syftet med studien. Skulle det visa 

sig, efter vår empiriinsamling, att exempelvis prestationsbehovet har en låg inverkan på 

tentandens resultat på revisorsexamen kan vi dra slutsatsen att kritiken mot att utseluta 

kultur och kontext vid skapandet av en förståelse för prestationsmotivet har besannats 

(Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 148).   
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3.3 Herzbergs dubbelfaktorteori 

Herzbergs dubbelfaktorteori innebär att trivseln på arbetsplatsen består av inre och yttre 

motivation hos den enskilda individen. Teorins inre motivation omfattar 

motivationsfaktorer medan den yttre motivationen består av hygienfaktorer. Dessa 

faktorer kan antingen bringa tillfredställelse eller ett missnöje hos de anställda. (Brooks, 

Davenport, Stephens, & Swailes, 2009, s. 82; House & Wigdor, 1967, s. 370; Lundberg, 

Gudmundson, & Andersson, 2009, s. 891) Vidare anser Herzberg att den enskilda 

individen har två olika grundläggande behov ett: personligt överlevnadsbehov och 

behov av personlig utveckling. 

 
Figur 5, Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer. Egen bearbetning efter (Källa: 

Jacobsen, 2002, s. 313) 

3.3.1 Hygienfaktorer 
De grundläggande överlevnadsbehoven kallas också för hygienfaktorer. Dessa faktorer 

är inte direkt relaterade till arbetet i sig utan representerar de villkor som omger arbetet 

som exempelvis, företagets policys och administration, tillsyn, lön, personliga 

relationer och arbetsvillkor. Dessa hygienfaktorer kan inte höja motivationen hos den 

anställde men om dessa faktorer inte tillfredställs kan dem skapa ett missnöje på 

arbetsplatsen. (Brooks m.fl., 2009, s. 93–94; House & Wigdor, 1967, s. 370)  

 

Företagets policys och administration kan skapa ineffektivitet på arbetsplatsen om dem 

anses vara oklara eller onödiga, eller om inte alla anställda är skyldig att följa dem, 

vilket kan vara en källa till frustration bland de anställda. Ett sätt att minska missnöjet är 

att se till så att policyn är rättvis och gäller lika för alla medarbetare. Tillsyn är en faktor 

som också kan skapa ett missnöje hos de anställda genom bristfällig handledning. För 

att minska missnöjet bör den ansvariga inom området noga överväga valet om vem som 

tilldelas rollen som handledare. Rollen som handledare ställer höga krav på god 

ledarskap och förmågan att behandla alla anställda rättvist. (Brooks m.fl., 2009, s. 93–

94; House & Wigdor, 1967, s. 370) 

 

Lön är en faktor som anställda inte motiveras av men de anställda vill ändock ha ut en 

rättvis lön utefter presterat arbete. Om de anställda inte kompenseras väl, kommer de 

vara missnöjda på sitt arbete. Personliga relationer utgör en viktig del för trivseln på 

arbetsplatsen. För att utveckla en känsla av kamratskap och lagarbete bör företaget 

avsatt en rimlig tid för socialisering på arbetsplatsen. Ett annat viktigt överlevnadbehov 

är arbetsvillkoren som skapar miljön på arbetsplatsen. Arbetsmiljön har en stor inverkan 

på de anställdas grad av stolthet för sig själva och för det arbete de utför, vilket i sin tur 

har en stor betydelse för den anställdes trivsel på arbetsplatsen. (Brooks m.fl., 2009, s. 

93–94; House & Wigdor, 1967, s. 370)  

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer Vantrivsel 

 
Trivsel 
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3.3.2 Motivationsfaktorer 
Behovet av personlig utveckling kallas också för motivationsfaktorer, som är det andra 

grundläggande behovet. Herzberg förklara att motivationsfaktorerna består av: 

prestation, igenkännelse, arbetet i sig, ansvarstagande och avancemang. Samtliga 

motivationsfaktorer är en förutsättning för att öka produktiviteten och tillfredsställselsen 

hos de anställda.  

 

Arbetet i sig är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för de anställda. Det är därför 

av stor vikt för företaget att få de anställda att inse att det arbete de utför är 

betydelsefullt för organisationen och att deras arbetsuppgifter är meningsfulla. 

Utgångspunkten i Herzbergs teori är att de flesta anställda vill göra bra ifrån sig på sitt 

arbete. Därmed är det viktigt att placera de anställda i positioner där de får använda sina 

färdigheter till fullo. Dessutom bör det finnas tydliga och uppnåeliga mål för varje 

position samt att alla medarbetarna får regelbunden feedback. Detta för att medarbetarna 

ska uppleva att de utmanas och stimuleras i sitt arbete. Anställda i en organisation vill 

bli igenkända för sina prestationer på sitt arbete, oavsett vilken position de anställda 

innehar. Igenkännelsen utspelar sig ofta genom uttryckta positiva känslor från bland 

annat medarbetare, klienter och chefer. (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House & Wigdor, 

1967, s. 370)  
 

Ansvarstagande är också en av motivationsfaktorerna som innebär att anställda blir mer 

motiverade av att utföra sitt arbete om de tillges ett personligt ansvar för sitt arbete. Det 

är därför viktigt att de anställda får uppleva frihet och makt att utföra sina 

arbetsuppgifter så att de anställda kan känna att de bidrar till det slutgiltiga resultatet. 

Den enskilda individens motivation kommer även att öka ifall individen ges möjlighet 

att avancera inom organisationen. För att skapa bättre förutsättningar för individen bör 

företaget vidareutbilda den anställde som därav även blir en mer värdefull tillgång för 

organisationen.  För att skapa en varande attitydsförändring hos den enskilda individen 

anser Herzberg att det är av stor vikt att den anställde får ta ett personligt ansvar samt 

ges möjlighet till avancemang inom organisationen. (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House & 

Wigdor, 1967, s. 370)  

 

Vi finner en stark koppling mellan Herzbergs teori och studiens syfte. De faktorer vi 

avser att undersöka i vår studie anser vi kunna relatera till Herzbergs motivations- och 

hygienfaktorer då de går att koppla till revisionsyrket. Som tidigare nämnt arbetar 

revisorer ofta i team vilket vi anser hör ihop med personliga relationer och tillsynen på 

arbetsplatsen. Herzberg poängterar att personliga relationer utgör en viktig del för 

trivseln på arbetsplatsen och att tillsynen bör utföras av kompetenta handledare. Genom 

goda personliga relationer på arbetsplatsen skapas samhörighet och lagarbete som därav 

kan öka graden av valid information mellan de anställda. (Brooks m.fl., 2009, s. 93; 

House & Wigdor, 1967, s. 370)  

 

Vi kan dra slutsatsen att goda personliga relationer kan ha en positiv inverkan för 

tentandens inlärningsprocess då denne bistås med valid information som därav kan 

främja tentandens prestation på revisorsexamen. Även handledaren kan bidra till 

tentandens inlärningsprocess genom att kontrollera, delegera och korrigera tentandens 

arbetssätt. Med hjälp av kontinuerlig feedback kan handleraren uppnå en förändring och 

förbättring hos tentanden. Positiv feedback kan också ha en inverkan för tentandens 

självkänsla och igenkännelse. Då anställda i en organisation vill bli igenkända för sina 
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prestationer på sitt arbete kan feedback vara ett sätt att uppmuntra den anställde och 

erkänna den anställdes goda prestation (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House & Wigdor, 

1967, s. 370). Detta kan vi relatera till vår studie då trivseln på arbetsplatsen är en faktor 

vi avser att undersöka samt mentorn/handledarens inverkan för tentandens prestation.     

 

För att motivera den anställde anser Herzberg att den enskilda individen bör få ta ett 

personligt ansvar för utförandet av sina arbetsuppgifter samt ges möjligheter till 

avancemang inom organisationen (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House & Wigdor, 1967, s. 

370). Revisorns arbetssätt kan vi starkt koppla till dessa två motivationsfaktorer då 

revisorn har ett personligt ansvar för att den egna reviderade informationen uppfyller 

god redovisningssed. Som tidigare nämnt finns en tydlig karriärsstege inom 

revisorsyrket, där revisorn ständigt ges möjligheten för avancemang. Miljön på 

arbetsplatsen anser både vi och Herzberg utgör en väsentlig del av de anställdas trivsel 

på arbetsplatsen.  

 

Utifrån teorin drar vi slutsatsen att goda arbetsvillkor är en förutsättningen för att öka 

produktiviteten och trivseln på arbetet bland de anställda. Arbete i sig är också en 

motivationsfaktor som vi relaterar till revisorsyrket genom att arbetet som revisorn utför 

inte enbart är viktigt och betydelsefullt för organisationen utan även för samhället. Det 

är därav av stor betydelse att uppmärksamma revisorns arbetsprestation och belysa hur 

meningsfullt revisorns arbetsuppgifter är för organisationen och samhället. Genom 

regelbunden feedback, tydliga och uppnåeliga mål kan den anställde uppleva stimulans 

och utmaning i sitt arbete som medför till att den anställde får använda sina färdigheter 

till fullo (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House & Wigdor, 1967, s. 370). Dessa 

motivationsfaktorer anser vi kommer ha en inverkan för tentandens resultat på 

revisorsexamen.    
 

Herzberg (1959) har även undersökt vilken attityd de anställda har för sitt arbete. 

Författarna antyder att det är vanligt att trivseln på arbetsplatsen skiljer sig åt mellan 

kön, ålder, utbildningsnivå, social tillhörighet, yrkesmässig karaktär och arbetsposition. 

(Herzberg, 1959, s. 5) Detta bör resultera i att tentanderna presterar olika på 

revisorsexamen beroende på tentandens konstellation av de ovannämnda faktorerna.  En 

av de större orsakerna till att mäta den anställdes attityder för sitt arbete är för att få svar 

på frågan; vad den anställde vill ha ut ifrån sitt arbete? Svaret på denna fråga är av stor 

betydelse för företagets ledning som kan bidra med en ledtråd för den ständiga strävan 

efter den anställdes motivation. (Herzberg, 1959, s. 6–7) I vår kvalitativa undersökning 

avser vi att förhoppningsvis få svar denna fråga som kan härleda oss till 

motivationskällan hos de anställda.  

3.3.3 Kritik mot Herzbergs dubbelfaktorteori 
Teorin har kritiserats av flera olika orsaker. Dels på grund av att Herzbergs teori är 

metodologiskt bunden men även dels för att teorin anses vara oförenlig med tidigare 

bevis om tillfredsställelse och motivation. (House & Wigdor, 1967, s. 371) Vroom 

(1964) menar att det är möjligt att teorin erhåller skillnader mellan angivna källor på 

tillfredsställelse och missnöje som härstammar från individuella respondenter. Han 

påstår att individer kan vara mer benägna att tillskriva orsakerna för tillfredsställelse till 

sin egen prestation och framgång på sitt arbete. (House & Wigdor, 1967, s. 371–372)  

 

Å andra sidan, kan den enskilda individen vara mer benägna att tillskriva sitt missnöje 

till andra faktorer som bland annat företagets policys eller tillsynen på arbetsplatsen. 
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Författaren argumenterar vidare för att den enskilda individen tycks ta åt sig äran när 

saker går bra och höjer därav sin egna tillfredställse. När det går sämre väljer individen 

istället att skydda sin självkänsla genom att skylla på omgivningen för sitt 

misslyckande. Detta resulterar i att kritikerna anser att Herzbergs teori har en låg bäring 

av att faktiskt fånga upp de verkliga bakomliggande faktorerna för vad som motiverar 

och tillfredsställer de anställda.  (House & Wigdor, 1967, s. 371–372)  

 

Den andra orsaken, som är relaterad till den första metodologiska orsaken, är de 

otillräckliga operationella definitioner som Herzberg använder för att identifiera 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Det finns ingen grund till orsaken för att anta 

att de faktorer som beskrivs som hygien- respektive motivationsfaktorer bidrar till 

respondentens övergripande tillfredsställelse eller missnöje. Smith och Kendall (1963) 

tyder på att den anställde kan vara missnöjd med vissa aspekter av sitt arbete, men ändå 

acceptera tillvaron på arbetsplatsen. (House & Wigdor, 1967, s. 372–373)  

 

Trots denna kritik mot Herzbergs dubbelfaktorteori väljer vi att ta med teorin i vår 

studie eftersom kritiken riktades i samband med publiceringen av teorin vilket under 

den tiden ansågs vara banbrytande och strida mot dåtidens värderingar.      

3.4 Argyris Single and Double Loop inlärningsteori 

Individernas inlärning och utveckling sker genom att observera, reflektera, avgöra och 

utföra. Detta är något som karaktäritiseras av en hierarkisk och byråkratisk 

organisationsstruktur som genom kontrollåtgärder förmedelar organisationens variabler 

och värderingar. Uppnås inte ledningens målsättning tillsätts ytterligare och stramare 

kontrollåtgärder i förhoppningar om att detta ska resultera i att målsättningen uppnås. 

Denna form av ledarskap skapar enligt Argyris (1976) en negativ gruppdynamik på den 

rådande arbetsplatsen. Det resulterar i att individen tenderar till att bli mer 

tillbakadragen på grund av bristen på valid information och feedback samt att den 

enskilda individens fria vilja hämmas. (Argyris, 1976, s. 368; Serrat, 2009, s. 4)  

 

Denna valida information och feedback beskriver Argyris (1976) som katalysatorn för 

att effektivisera inlärningsprocessen hos individen i organisationen. Det är viktigt att 

den valida information och feedback framhävs på individ, -grupp och organisationsnivå 

för att uppnå effektiv inlärning. (Argyris, 1976, s. 365)  

3.4.1 Single Loop inlärning 
Vid en Single loop inlärning ställer individen en endimensionell fråga för att framkalla 

ett endimensionellt svar. För att förtydliga vad som innebär med denna inlärning väljer 

vi att exemplifiera ett vardagligt scenario. Vid Single loop inlärning betonar teorin 

vikten av den enskilda individens handling i lärandet.  

“Om man varje gång man tvättar händerna blir nedstänkt, då har man fått 

erfarenhet utan att lära sig annat än att man blir nedstänkt. Om man har lärt sig 

att lyfta kranen försiktigt, men utan att inse sambandet mellan orsak och verkan 

då har man lärt sig något.” Författaren påstår vidare att “lärande sker varje 

gång misstag uppdagas och korrigeras.” (Granberg, 2011, s. 347)  
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Figur 6, Lärandekretsar (Källa: Hörte, 1995, s. 18). 

3.4.2 Double Loop inlärning 
Genom att företag använder sig av Double loop inlärning kan det reducera Single loop 

inlärningens brister (Serrat, 2009, s. 4). Single Loop inlärning löser enbart det 

närvarande problemet och tar inte hänsyn till orsaken för uppkomsten av problemet 

(Granberg, 2011, s. 348). 

 

Vid en Double loop inlärning vänds däremot den utställda frågan tillbaka till 

frågeställaren (Serrat, 2009, s. 4). Vid denna inlärning krävs det därtill att den enskilda 

individen reflekterar över sitt handlande. Reflektionen innebär att individen korrigerar 

det eventuella problemet som uppstått och att korrektionen blir varaktig. (Granberg, 

2011, s. 348)  

 

I ett företagsklimat innebär denna inlärning att individen uppmuntras till att ta ett 

personligt ansvar för sitt agerande och utlämnandet av information. Genom Double loop 

inlärning kan viktig information om personliga och organisatoriska brister uppdagas 

som kan resultera i en organisatorisk förändring av verksamheten. (Granberg, 2011, s. 

348; Serrat, 2009, s. 4)  

 

Genom att använda denna inlärning kan chefer på ett effektivt sätt lösa problem som 

uppstår. Enligt Argyris och Schön (1974) ska detta ske genom att chefer involverar de 

anställda som besitter relevant kompetens gällande problemet. Den enskilda individen 

bör därför vara i en sådan position där individen ska kunna fatta beslut, delegera ut 

arbetsuppgifter samt implementera besluten i verksamheten. Detta för att skapa ett 

homogent nätverk med flera olika infallsvinklarna som kan angripa problemet på ett 

effektivt sätt. Argyris (1976) betonar även att det är viktigt att dessa individer inte börjar 

tävla om vem som är mest kompetent lämpad för uppgiften vilket kan resultera i att 

graden av valid information sänks. (Argyris, 1976, s. 365)  

3.4.3 Triple Loop inlärning 
Denna Double loop inlärning kan utvecklas till Trippel loop inlärning, som 

kännetecknas istället av att organisationens medarbetare samarbetar, tar beslut och 

genomför arbetsuppgifter tillsammans. (Granberg, 2011, s. 348; Serrat, 2009, s. 4) Detta 

innebär att principer och antaganden ventileras och diskuteras öppet bland de anställda 

inom organisationen, som ytterligare stärker effektiviteten i inlärningsprocessen (Serrat, 

2009, s. 4).  
 

Ett kunskapsförsprång bidrar till att företaget kan ha en konkurransfördel som kan leda 

till en högre avkastning för företaget (Serrat, 2009, s. 1). Detta kunskapsförsprång kan i 
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revisionssammanhang karaktäriseras som att revisionsbyrån innehar en hög 

revisionskvalitét och är en nödvändighet för ett långsiktigt fortlevnadskap (Herrbach, 

2001, s. 787). För att bygga upp ett långsiktigt kunskapsförsprång krävs förutseende och 

planering av den framtida organisationen, därför anser Serrat (2009, s. 1) att det är 

viktigt att organisationen lyckas identifiera vilket inlärningsätt som är mest lämpad för 

deras verksamhet. 
 

Vi anser att Argyris Single and Double Loop inlärningsteori är av relevans för vår 

studie då studien syftar till att få en djupare förståelse för bland annat faktorerna 

mentorskap och lärande. Teorin är väl applicerbar på revisionsyrkets arbetssätt då 

revisor ofta arbetar i team. Teamen består vanligtvis av blandade konstellationer såsom; 

assisteneter, godkända- och auktoriserade revisorer, som kan skapa en reducering av 

den hierarkiska organisationsstrukturen. Detta bör i sin tur skapa en god atmosfär 

mellan medarbetare samt bringa incitament att ge valid information och feedback. Det 

bör vidare effektivisera inlärningsprocessen med hjälp av att de anställda kan ta del av 

varandras kompetenser samt bidra med ökad kunskap inför avläggandet av 

revisorsexamen. Den enskilda revisorn bör vara i en sådan position där revisorn kan 

obehindrat fatta beslut, delegera ut arbetsuppgifter samt implementera beslut i 

verksamheten. För att revisorn ska kunna upprätthålla god redovisningssed krävs det att 

revisorn får tillgång till valid information från klienter och medarbetare. 

 

Argyris (1976, s. 368) påstår även att den enskilda individen tenderar till att bli mer 

tillbakadragen på grund av bristen på valid information och feedback. Vikten av valid 

information är därför av stor betydelse för tentandens inlärningsprocess. Vi antar att 

tentander som har tillgång till valid information och feedback kommer att prestera bättre 

på revisorsexamen då dessa två faktorer har en positiv inverkan på den enskilda 

individens inlärning.  

3.4.4 Kritik mot Argyris Single and Double Loop inlärningsteori 
Det har under en lång tid argumenterats för att "Single-loop" lärandet har en närmast 

total dominans i organisationers dagliga verksamhet där rutinmässiga uppgifter utförs 

av personalen. Kritiken mot Single loop inlärandet är det detta arbetssätt ger få 

utrymmen för feedback, reflektion och begreppsbildning över individens agerande på 

arbetsplatsen. Vid brist på feedback och reflektion över ett agerande kommer individens 

förståelse över sitt handlande vara densamma över tiden vilket resulterar i att den 

anställde kommer fortsätta att göra samma misstag. (Forslin & Thulestedt, 1993, s. 45) 

 

Enligt teorin kommer brist på feedback och reflektion över ett agerande även leda till att 

individens förståelse över sitt handlande vara densamma över tiden vilket resulterar i att 

den anställde kommer fortsätta att göra samma misstag. Dock har en rad studier funnit 

att praktiskt arbete i stor utstäckning kommer utveckla den enskilda individens lärande 

men att denna process förmodligen kommer bli längre då individen saknar uppföljning, 

feedback och reflektion för sitt arbete. Den enskilda individen kommer självlärt med 

tiden att kunna korrigera fel som i sin tur medför till individens lärande.    

 

Trots denna kritik mot teorin väljer vi att använda Argyris Single and Double Loop 

inlärningsteori för att den kan tillämpas på revisionsyrkets inlärningsprocess. 

Revisionsyrkets inlärningsprocess kräver kontinuerlig uppföljning, reflektion och 

feedback för att kunna ta lärdom från varje unikt klientuppdrag. Denna lärdom är 

väsentlig för revisorns inlärning och personliga kompetensutveckling. 
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3.5 Sammanfattning av teoriavsnittet 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse om vilka faktorer det är som kan ha en 

större inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen. Genom att vi har fördjupat 

oss inom McClellands prestationsteori, Herzbergs dubbelfaktorteori och Argyris Single 

and Double Loop inlärningsteori har vi kunnat bilda oss en förstålse för vad det är som 

påverkar tentandens motivation, trivsel på arbetsplatsen. Men även hur tentandens 

inlärningsprocess går till och mentorskapets betydelse för tentandens personliga 

kompetensutveckling.  

 

För att öka prestationen och stimulansen hos den anställde är det viktigt för chefer och 

organisationen att ha kännedom om vad det är som motiverar de anställda. Med hjälp av 

McClellands prestationsteori har vi fått en djupare förstålse om hur den enskilda 

individen motiveras i olika grad av de tre motivationsfaktorerna, makt, prestation och 

tillhörighet. Därför är det viktigt för chefer att få kännedom vilken av faktorerna som 

motiverar den anställde mer än de andra två.  (Fisher, 2009, s. 349, 352).  

 

Vi har bildat oss en djupare förståelse för hur den anställdes motivation påverkar 

trivseln på arbetsplatsen genom att använda Herzbergs dubbelfaktorteori. Herzberg 

antyder att trivseln på arbetsplatsen består av inre och yttre faktorer som även kallas för 

motivations- och hygienfaktorer. (Brooks m.fl., 2009, s. 82; House & Wigdor, 1967, s. 

370;Lundberg m.fl., 2009, s. 891) Hygienfaktorer är faktorer som inte direkt är 

relaterade till arbetet i sig utan representerar de villkor som omger arbetet som 

exempelvis, företagets policys och administration, tillsyn, lön, personliga relationer och 

arbetsvillkor. Hygienfaktorerna kan inte höja motivationen hos den anställde men om 

dessa faktorer inte tillfredställs eller ligger på en acceptabel nivå kan de istället skapa ett 

missnöje på arbetsplatsen. (Brooks m.fl., 2009, s. 93–94; House & Wigdor, 1967, s. 

370) Herzberg förklarar att motivationsfaktorerna består av: prestation, igenkännelse, 

arbetet i sig, ansvarstagande och avancemang. Samtliga motivationsfaktorer är en 

förutsättning för att öka produktiviteten och tillfredsställselsen hos de anställda (Brooks 

m.fl., 2009, s. 93; House & Wigdor, 1967, s. 370). 

 

Genom att tillämpa Argyris Single and Double Loop inlärningsteori har vi skapat oss en 

förståelse om hur individens inlärning och utvecklingsprocess sker genom att individen 

observerar, reflekterar, avgör och utför (Argyris, 1976, s. 368; Serrat, 2009, s. 4). För att 

effektivisera inlärningsprocessen krävs det att den enskilda individen erhåller valid 

information och feedback och att det framhävs på individ, -grupp och organisationsnivå 

(Argyris, 1976, s. 365).  

 
Figur 7, Samspelet mellan de valda teorierna.   
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4. Tidigare studier 
I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare studier som är relaterade till våra 

valda teorier; motivation, trivseln på arbetsplatsen samt mentorskap och lärande. 

Vidare redogörs det tidigare studier om kontorsstorlek, kön och ålders inverkan på 

revisorsexamen.    

4.1 Val av tidigare studier 

Utifrån våra valda faktorer har vi valt komplettera våra teorier med tidigare studier 

gällande motivation, trivsel på arbetsplatsen samt mentorskap och lärande. Sedan har vi 

valt att presentera tidigare studier rörande kontorsstorlek, kön och ålder. Vi kommer att 

redogöra för kontorsstorlekens inverkan på revisonskvalitét då det varit bristande 

underlag med studier kring det vi avser att undersöka. Vi har därför valt att undersöka 

närmare om resultatet på revisorsexamen skiljer sig mellan byråerna och storleksmässigt 

internt inom byråerna.  

 

Vidare redogörs tidigare studier om kön och ålder. Vi anser att kön inte har någon 

betydande inverkan på resultatet för revisorsexamen men att det dock finns flera studier 

som visar på att män och kvinnor skiljer sig åt i hur de upptar och bearbetar information 

inom revisionsbranschen (Breesch & Branson, 2009, s. 96–97; Chung & Monroe, 1998, 

s. 273; Li & Shi, 2012, s. 340–342). I enlighet med tidigare studier anser vi att yngre 

medarbetare är mer mottagliga för att lära sig nya saker och har en högre 

karriärssträvan, vilket kan leda till att yngre medarbetare presterar bättre på 

revisorsexamen. Dock besitter den äldre medarbetare mer yrkeserfarenheter vilket kan 

vara till fördel för tentanden vid avläggandet av revisorsexamen. (Collin m.fl., 2007, s. 

21) Vi anser att det därför kan vara intressant att undersöka vilken inverkan åldern har 

för resultatet på revisorsexamen.  

 

Eftersom det varit bristande underlag på tidigare studier om våra resterade faktorer; 

utbildning, branscherfarenhet och självstudier har dessa därför inte tilldelas ett eget 

avsnitt. Utbildning är en av faktorerna som vi valt att besvara genom vår kvalitativa 

metod, där vi tänkt undersöka om tentandens universitets-/ högskoleutbildning och 

internutbildning har en inverkan för resultatet på revisorsexamen. En högre utbildning 

bör ge ett försprång rent teoretiskt för att uppnå ett bättre provresultat. Vi vill undersöka 

om det finns incitament till att en högre högskoleutbildning och internutbildning 

genererar till ett bättre resultat på revisorsexamen.  Dessutom avser vi att undersöka om 

branscherfarenhet och om tentanden avsatt tid till för självstudier för att skriva 

revisorsexamen har någon inverkan för tentandens prestation på revisorsexamen. 
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Figur 8, Val av tidigare studier  

4.2 Motivation 

Dagens samhälle och organisationer bygger på mänskliga resurser (Paul, 2012, s. 29). 

Motivation på arbetsplatsen har under det senaste århundrandet varit ett populärt 

forskningsområde (Vokić, Klindžić, & Đaković, 2008, s. 89). Det har därför blivit allt 

viktigare för medarbetare att förstå sig på de individuella- och organisatoriska 

målsättningar. Dessa målsättningar kommer i sin tur påverka medarbetarnas 

självmotivation och trivsel på arbetsplatsen. (Paul, 2012, s. 29) Varje chef i ett företag 

bör därför se till så att deras anställda är produktiva i områden som överensstämmer 

med organisationens målsättning. Detta kan endast uppnås om den anställde är högt 

motiverade i sitt arbete. Chefer har därav som ansvar att aktivt förbättra samt 

upprätthålla de anställdas motivation. (Vokić m.fl., 2008, s. 89)  

 

Motiverade anställda har en betydande länk för ett företagets effektivitet och är därför 

en primär källa för ett företags konkurransfördel på marknaden. Idag har det även blivit 

allt vanligare att motivera anställda och dess produktivitet för att de anses vara 

företagets mest värdefulla tillgång. Vad som motiverar dessa anställda bör vara av 

ytterst intresse för organisationen och dess chefer. (Vokić m.fl., 2008, s. 90) Vi anser att 

chefer bör se till så att alla anställda är produktiva och motiverade i sitt arbete oavsett 

utbildningsnivå. Vi finner därför kritik mot Vokić m.fl.´s (2008) undersökning som 

enbart är begränsad för högutbildade medarbetare. Studien kan även relateras till 

revisionsyrket, då vi anser att en motiverad revisor är en produktiv revisor.    
 

Individer som har en högre prestationsmotivation kommer att prestera bättre än de som 

har en lägre prestationsmotivation. Dessa individer kommer att välja bort enklare 

uppgifter framför svårare uppgifter, för att de har lägre personlig oro att misslyckas med 

uppgiften samt för att inte känna sig otillfredsställd. Individer med professionella yrken, 

så som revisorsyrket, kräver generellt sätt prestationsrelaterade uppgifter. Tidigare 

undersökningar påvisar att det ligger ett signifikant samband mellan 

prestationsmotivation och trivseln på arbetsplatsen. (Chen, 2008, s. 107) Vi antar att 
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individer med högre prestationsmotivation bör prestera bättre på revisorsexamen. Vi ska 

därför undersöka om vad som motiverar den enskilda individen och om motivation är en 

faktor som kan ha en inverkan för resultatet på revisorsexamen.   

 

En positiv inverkan på den anställdes motivation kan bland annat bero på 

organisationsstrukturen, ledarskapet, ledningens förfaranden och beslutsprocesser samt 

tillgång till en bra handledare. Däremot har centralisering, brist på delaktighet i 

beslutsfattande, mindre möjligheter till avancemang, stor mängd formalisering och hög 

grad av specialisering en negativ påverkan på den anställdes motivation. (Paul, 2012, s. 

30)  

 

Som tidigare nämnt, anser vi att motiverade anställda är mer produktiva i sitt arbete och 

därför är det viktigt, i enlighet med teorin, att chefer bör värna om den anställdes 

produktivitet samt ansvara för att upprätthålla motivationen hos den anställde. Vi anser 

vidare att motivation har en betydande inverkan på resultatet för revisorsexamen, vilket 

också är orsaken till att vi vill undersöka ifall så är fallet. Studien var dock begränsad 

för högutbildade koreanska anställdas arbetsmotivation och kan därför inte representera 

övriga anställdas arbetsmotivation. Detsamma gäller för studien av Paul (2012) vars 

undersökning endast utfördes på 50 stycken anställda vilket också kan vara svårt att 

generalisera över hela populationen.   

4.3 Trivsel på arbetsplatsen  

Trivseln på arbetsplatsen uttrycker graden av överensstämmelse mellan de 

förväntningar den anställde har på sitt arbete och den belöningen som arbetet genererar. 

Paul (2012) menar vidare att arbetsmiljön på arbetsplatsen har en betydande roll för 

trivseln på arbetsplasten. (Paul, 2012, s. 29)  

 

De olika egenskaperna, ålder, utbildning, position, hälsa, social status, ambitionsnivå, 

arbetslivserfarenhet, aktiviteter på arbetsplatsen och antal arbetade timmar har en 

signifikant inverkan för trivseln på arbetsplatsen. (Paul, 2012, s. 29) Tidigare studier 

finner att det finns ett positivt linjärt samband mellan ålder, arbetsmotivation och 

trivseln på arbetsplatsen samt att en högre utbildning leder till en högre 

arbetsmotivation inom de nordiska länderna. (Eskildsen, Kristensen, & Westlund, 2004, 

s. 134–135) Vi anser i enlighet med tidigare studier att ålder, utbildning, position, hälsa, 

social status, ambitionsnivå, arbetslivserfarenhet, aktiviteter på arbetsplatsen och antal 

arbetade timmar har en inverkan för trivseln på arbetsplatsen. En revisor enligt vår 

mening har goda förutsättningar för att uppnå samtliga trivsel faktorer.    

 
Det bör inte råda några tvivel om att en tillfredsställd medarbetare är en produktiv 

medarbetare, vilket både revisionsbyrån och den anställde strävar efter att uppnå (Paul, 

2012, s. 29; Stocks & Hardin, 2001, s. 238). Dock är det ingen garanti att en förhöjd 

produktivitet leder till en högre trivsel på arbetsplatsen för den anställde, vilket tidigare 

studier har ansetts (Stocks & Hardin, 2001, s. 238). Däremot visar tidigare studier att en 

högre trivsel på arbetsplatsen ökar den anställdes hängivenhet till organisationen som 

resulterar till att personalomsättningen sänks (Stocks & Hardin, 2001, s. 238). En sänkt 

personalomsättning innebär att kompetenta medarbetare förblir kvar inom 

revisionsbolaget som i sin tur skapar möjligheter för vidare utveckling av 

organisationen. När kompetensen kvarstår inom revisionsbolaget, kan erfarna 
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medarbetare vidare utbilda nya medarbetare. Nya medarbetare kan i sin tur ta del av 

nyttig och användbar informationen för att uppnå ett bättre resultat på revisorsexamen. 

 
Trivseln på arbetsplatsen kan även beskrivas som en omfattning av positiva känslor och 

inställningar som individen har för sitt arbete. När den enskilda individen påstås trivas 

på arbetsplatsen innebär det att den anställde uppskattar sitt arbete, mår bra av det och 

värderar det högt. Anställda som trivs med sitt arbete har ett bättre psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. (Paul, 2012, s. 30)  

 

Andra studier beskriver trivseln på arbetsplatsen som en inställning eller en serie av 

relaterade attityder baserade på en jämförelse mellan vad som förväntas i ett arbete och 

vad som faktiskt upplevs (Stocks & Hardin, 2001, s. 238). Den anställde kan uppleva en 

högre trivsel i sitt arbete genom att utföra uppdrag med olika svårighetsgrader, 

karaktärer, feedback och självstyre. Det är i sin tur viktigt att chefer försöker matcha de 

individuella egenskaperna hos de anställda, vilket vi anser är av stor betydelse vid 

bestämmelsen av uppsättningen av revisionsteam. (Chen, 2008, s. 106–107) 

 
Trivseln på arbetsplatsen kan delas in i två huvudkategorier; den anställde själv och 

arbetet i sin naturliga form. Faktorer som påverkar arbetet i sin naturliga form beskrivs 

som bland annat känslor av uppnådd prestation, självständighet, kontroll, självkänsla, 

feedback samt känslan av att vinna. Men även arbetets karaktärsdrag och interna 

belöningar har också stor betydelse. Till icke arbetsrelaterade faktorer gällande den 

anställde själv poängteras vikten av beröm från chefen, hög lön, god välfärd och 

tillgångar. Den anställdes demografi och personliga egenskaper har även en avgöra 

betydelse. (Chen, 2008, s. 107) Vi finner stöd i flera studier att kompensation och 

belöningssystem är positivt relaterade till trivseln på arbetsplatsen. Dock finner Stocks 

och Hardin (2001, s. 248) inget signifikant samband mellan lön och trivseln på 

arbetsplatsen bland revisorer.  

 

Hackman &  ldham’s (1975) arbetskaraktärsmodell är den mest använda verktyget för 

att beskriva relationen för trivseln på arbetsplatsen. Modellen bygger på fem 

huvudpelare: Skicklighet, identifiering med uppgiften, uppgiftens signifikans och 

graden av självständighet samt feedback på den utförda uppgiften. 
 

 Skicklighet beskriver vilken fallenhet det krävs för att lösa uppgiften samt vilka 

tekniska färdigheter individen bör besitta. 

 Identifiering med uppgiften visar hur mycket av det utfärdade arbetet som kan 

direkt kopplas till den enskilde individen. 

 Uppgiftens signifikans innebär hur stor betydelse den enskilda uppgiften har för 

företaget eller för andra relaterade uppgifter. 

 Graden av självständighet i uppgiften innebär hur stor utsträckning den enskilda 

individen är med och påverkar slutresultatet. 

 Feedback definieras som till vilken grad den enskilda individen kan förstå ifall 

han har utfört uppgiften på ett bra eller dåligt sätt. Genom ständig feedback kan 

det framtida förväntade utfallet förutspås. (Chen, 2008, s. 108) 

 
När alla dessa fem huvudpelare uppfylls upplever den anställde enligt Hackman & 

 ldham’s (1975) ett större ansvarstagande och kan i större utsträckning förutse framtida 

arbetsprestationer. Arbetskaraktärsmodellen är högt accepterad och används av flera 
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forskare, men dock finns det en del forskare som tvivlar på modellen. Andra forskare 

anser att arbetskaraktärsmodellen är mer komplex än vad Hackman &  ldham’s (1975) 

menar att den är. Däremot antyder flera studier att arbetskaraktärsmodellen besitter den 

huvudsakliga inverkan för trivseln på arbetsplatsen. Hackman och Lawler (1971) anser 

att när fyra av de fem huvudpelarna är uppfyllda, upplever den anställde högre 

arbetsmotivation och trivsel på arbetsplatsen. (Chen, 2008, s. 108)  

 

Vi kan därav dra slutsatsen om samtliga huvudpelare uppfylls innebär det att revisorn i 

större utstäckning kan upptäcka och identifiera felaktigheter i finansiella rapporter. 

Revisorn bör inneha en grad av självständighet för att kunna utföra sitt arbete och få 

feedback på det som behöver genomföras på ett bättre sätt samt få uppskattning för den 

revision som är utförd på ett bra sätt. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det 

utförda arbetet ska kunna härledas till den specifika revisorn. Om identifiering kan 

genomföras kommer det i större utsträckning vara möjligt för revisorn att få 

uppskattning för sitt arbete som i sin tur kan skapa motivation hos revisorn. 

4.4 Mentorskap 

Mentorskap har som avsikt och målsättning att förbättra individens möjligheter att 

hantera karriärsutveckligen inom organisationen (Collin m.fl., 2007, s. 23). Tidigare 

studier visar att det råder ett positivt samband mellan mentorskap och karriärsutveckling 

(Viator, 2001, s. 79). Mentorn i en revisionsbyrå har som avsikt att utbilda aspiranten 

konsten av revision. Flera författare har konstaterat att mentorskap ökar effektiviteten 

inom revisorsyrket och minskar upplevd stress som vanligtvis förekommer inom 

revisionsbranschen. (Collin m.fl., 2007, s. 23) Mentorskap definieras som “Den process 

genom vilken en anställd med längre erfarenhet har en aktiv roll i en yngre kollegas 

utveckling. Oftast sker detta på chefsnivå eller bland professionella. Mentorn ger råd 

hur adepten kan utveckla sin yrkesskicklighet, kompetens, kunnande och erfarenhet för 

att framgångsrikt gå vidare i karriären.” (Granberg, 2011, s. 466) 

 

Enligt Kram & Isabella (1985) kan mentorskap förbättra den enskilda individens 

utveckling både under början- och i mitten på karriären. Mentorskap kan även vara till 

fördel för revisorer som arbetat i organisationen en längre period, eftersom mentorskap 

bidrar till support för karriärs avancemang och personlig utveckling. (Kram & Isabella, 

1985, s. 110) Genom coaching och utmanade arbete hjälper mentorn den anställde att ta 

sig an en roll i organisationen och förberedelser för karriärsavancemang. Mentorn 

hjälper den anställde att utveckla kompetens och en professionell identitet genom att 

erbjuda rådgivning, vänskap, hjälp med karriärsplanering och vara en förebild för den 

anställde. Det faktum att det finns en interaktion mellan mentorn och den anställde samt 

att båda individerna gynnas av relationen gör det vitalt och betydande för båda parter. 

Mentorn får tekniskt och psykologiskt stöd genom att utveckla yngre talanger för 

organisationen som gynnar utvecklingen av organisationen. Mentorskap bidrar till att 

den nyanställda kommer snabbare in i sitt arbete som leder till högre motivation hos den 

anställde. En högre motivation leder i sin tur till att den nyanställda presterar bättre. 

(Granberg, 2011, s. 466; Kram & Isabella, 1985, s. 111)  

 

Elg och Jonnergård (2011) belyser vikten av nätverk och personliga relationer på 

arbetsplatsen. För nyanställda i ett företag kan en mentor ha en avgörande roll när det 

gäller för den anställde att lära och förstå sig på de olika formella reglerna och 
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förväntningar samt få möjlighet att knyta mer informella kontakter. (Elg & Jonnergård, 

2011, s. 33) Flera studier har konstaterat att de informella nätverk som finns i 

revisionsbyråer har en stor betydelse, dessvärre består dessa nätverk i huvudsak av män 

vilket tenderar till att kvinnor i vissa fall har svårigheter att bli en del av nätverken. På 

grund av denna könsbarriär visar forskning att mentorskap kan ha ett starkare inflytande 

på kvinnors karriärutveckling och integration i organisationen jämfört med män. (Collin 

m.fl., 2007, s. 23; Elg & Jonnergård, 2011, s. 34)  

 

Tidigare studier visar på förekomsten av att den anställde tenderar att knyta kontakter 

och bygga relationer med de som liknar en själv, det vill säga homosocialitet. Det är 

även en fördel om den anställde får en mentor som liknar en själv (Elg & Jonnergård, 

2011, s. 33–34) I enlighet med teorin antar vi att det förr uppstod svårigheter för 

kvinnor att finna en mentor som liknar en själv då revisorsyrket var mansdominerat. 

Denna homosocialitetsbarriär för kvinnor kan övervinnas genom mentorskap vilket 

resulterar till att kvinnliga medarbetare interaktiveras enklare med manliga kollegor. 

Mentorskap kommer därtill ha ett positivt inflytande på kvinnans karriärsutveckling. 

  
Granberg (2011) påpekar även att mentorskap är en passande metod för 

kompetensutveckling och anses vara ett komplement till lärandet på arbetsplatsen. 

Vidare menar författaren att mentorskap också är ett komplement till utbildning genom 

att den anställde får vägledning av en mer erfaren anställd som vet hur organisationen 

fungerar och är uppbyggd. (Granberg, 2011, s. 532) Det finns flera fördelar som är 

förknippade med mentorskapsprogram: 

 Högre motivation bidrar till ökad produktivitet 

 Minskad personalomsättning och förbättrad rekrytering 

 Valid information som skapat bättre kommunikation och ökad förståelse 

 Större kontaktnät 

 Effektivare informationsspridning 

 Ökad kompetens      

(Granberg, 2011, s. 534) 
 

Utifrån tidigare studier kan vi dra slutsaten om att mentorskap är en bidragande faktor 

för ett hållbart revisionsbolag. När ett företag har kompetenta medarbetare bidrar det till 

en ökad revisionskvalitét och oberoende för klienten. Därtill bidrar mentorskap till ett 

större kontaktnät som är en nödvändighet för revisionsbolagets överlevnad. Vi kan dra 

slutsatsen att mentorskap kommer att bidra till den enskilda individens personliga 

utveckling. Om tentanden har haft tillgång till en mentor bör det resultera i att tentanden 

presterar bättre på revisorsexamen.  

4.5 Lärande 

Vad lärande är och hur människan lär sig är svårt att besvara (Muro & Jeffrey, 2008, s. 

327). Lärandet kan definieras som “Den process där kunskap utvecklas genom att 

erfarenheten omvandlas.” (Granberg, 2011, s. 349) Lärandet är erfarenhetsbaserat, där 

lärandet går ut på det individen redan kan (Granberg, 2011, s. 337). Lärandet är enligt 

Argyris (1976, s. 365) meningen upptäckten och korrigerandet av ett felaktigt beteende. 

Vi anser i enlighet med Argyris (1976)definition av lärandet väl stämmer överens med 

revisorns huvudsakliga uppgift det vill säga upptäcka, rapportera och korrigera fel i den 
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finansiella rapporten (Johnson, Khurana, & Reynolds, 2002, s. 641; Svanström, 2008, s. 

71–72).  

 

För att revisorn ska kunna upptäckta och rapportera felaktigheter i den finansiella 

rapporten behöver revisorns besitta en viss kvalité. Den enskilda individen omvandlar 

sina akademiska och kommunikationskunskaper till praktiska kunskaper genom att 

arbeta praktiskt i ett företag (Liu, Xu, & Weitz, 2011, s. 98). Genom det praktiska 

arbetet kommer individen att upptäcka sina egna styrkor och svagheter som framtida 

medarbetare. Därför anser vi att det är av stor vikt för den enskilda individen och 

organisationer att veta vad det är som kan påverka individens personliga utveckling. 

Genom Argyris Single and Double Loop inlärningsteori finner vi stöd för att denna 

upplysning av den enskilda individens styrkor och svagenheter bäst sker i samband med 

feedback och mentorskap.  
 

Vi har även funnit i flera studier huruvida känslor som upplevs och uttrycks i 

arbetsmiljön har en stor inverkan på inlärningsförmågan och det arbetsrelaterade 

utfallet. Känslor är subjektiva upplevelser som oftast upplevs i sociala interaktioner med 

andra individer. Vid dessa interaktioner kan individer uttrycka eller förtrycka sina 

“sanna” känslor. Att förtrycka ens sanna känslor kallas för emotionellt maskering och 

kan ske genom att individen överdriver, underdriver eller neutraliserar sina upplevelser. 

Forskning har visat ifall individer undertrycker sina negativa känslor påverkas deras 

memoreringsförmåga negativt. Detta resulterar i sin tur att individen är mindre effektiv i 

sin inlärningsprocess. (Liu m.fl., 2011, s. 95–96) Detta skulle resultera i ett sämre 

resultat på revisorsexamen för att memoringsförmågan är en av företeelserna för att 

lärandet ska kunna uttryckas (Muro & Jeffrey, 2008, s. 327).    

 

Vidare visar forskning att vid emotionell maskering sänker tillfredsställelse mellan 

individer. Mentorskapet och lärandet på arbetsplatsen bestäms i stor utsträckning av 

kvaliteten på interaktioner och relationer mellan individer. Därför är det viktigt att 

individerna för en öppen och ärlig kommunikation gällande individerans emotionella 

upplevelser sinsemellan, vilket resulterar i att individerna ökar sitt psykologiska 

välbefinnande. Detta leder i sin tur till att individerna blir mer mottagliga att 

tillsammans lösa nya uppgifter och därigenom utveckla sina färdigheter. Genom att öka 

sitt psykologiska välbefinnande kommer individens trivsel på arbetsplatsen att öka 

vilket kommer leda till individens inlärningsförmåga ökar. (Liu m.fl., 2011, s. 95–96) 

Utifrån det kan vi dra slutsaten att om tentanden för en öppen och ärlig kommunikation 

mellan sina medarbetare, där tentanden inte undantrycker sina “sanna” känslor kommer 

tentanden i sin tur kunna prestera bättre på revisorsexamen. Detta för att ett högre 

välbefinnande kommer enligt teorin att öka den enskilda individens inlärningsförmåga.  

4.6 Kontorsstorlek 

Företag inom revisionsbranschen är mycket olika vad gäller storlek och utbudet av 

tjänster.  De stora revisionsbyråerna, ”Big 4”, utgör omkring 80 procent av de 

börsnoterade revisionsbolagen.  (Elg & Jonnergård, 2011, s. 11–12). Företagen inom 

“Big 4” karaktäriseras av att de har många anställda, klienter och arbetsområden att 

värna om vilket gör att företagen tenderar att vara mer komplexa och att det råder mer 

konkurrens mellan revisionsbolagen. Komplexiteten medför vikten av att bygga 

personliga nätverk samt skapa och bevara goda relationer mellan ledningen och 
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medarbetare på arbetsplatsen för att bidra till kompetensutveckling. (Jonnergård, 

Stafsudd, & Elg, 2010, s. 736)   

 

Enligt DeAngelo (1981, s. 183) är storleken på revisionsbyråer en viktig faktor till 

varför skillnader i kvalitet uppstår mellan revisionsbyråer. För en större revisionsbyrå, 

är en enda klient inte avgörande för framgången av verksamheten. Större 

revisionsbyråer har vanligtvis utvecklat ett rykte som bolaget investerat mycket i och 

om detta rykte avsiktligt påverkas kan det ha en negativ inverkan på revisionsbolaget. 

Revisionsbolaget skulle därav kunna förlora hela sin kundkrets. (DeAngelo, 1981, s. 

185) Därför står större revisionsbyråer ofta för högre revisionskvalitét, eftersom det 

behövs för att skydda deras rykte och att större revisionsbyråer därav har mer att förlora 

genom att felrapportera. (DeAngelo, 1981, s. 193)  

 

Å andra sidan, är mindre revisionsbyråer mer beroende av en specifik kund. Därför 

anses det som att mindre revisionsbolag har mer att vinna på att inte alltid erbjuda hög 

revisionskvalitét. Detta behöver inte innebär att större revisionsbyråer aldrig levererar 

låg revisionskvalitét, men i genomsnitt visar studier att större revisionsbyråer står för 

högre revisionskvalitét än mindre revisionsbyråer. 

 

Revisionsarvode är en annan indikator på kvalitét i form av att fler timmar spenderas på 

ett revisionsuppdrag eller att mer erfarna revisorer är inblandade. Andra bevis 

konstaterar att större revisionsbolag erbjuder högre revisionskvalitét eftersom de i 

mindre utsträckning blir stämda för felaktigheter i jämförelse med mindre 

revisionsbolag. Men en del studier antyder istället att detta inte är en fråga om kvalitet, 

utan snarare att större revisionsbyråer har mer resurser och kan därför bättre bekämpa 

lagar och förordningar. För att få högre revisionskvalitét, är klienter mer benägna att 

använda revisorer från större revisionsbyråer. (Francis, 2004, s. 352–353) 

 

Tekniska kunskaper är viktigast tidigt i karriären, medan ledande färdigheter och 

förmågan att hantera klienter växer med tiden. I de flesta stora revisionsbyråer 

genomförs en utvärdering av revisorn efter varje slutfört revisionsuppdrag. En formell 

utvärdering sker i genomsnitt en gång i halvåret av varje revisor i revisionsbyrån för att 

chefer ska få en bättre insikt i revisorns kompetensutveckling. (Jonnergård m.fl., 2010, 

s. 726) Genom att revisorn utvecklar en specifik branschförståelse kommer det att leda 

till en ökad kompetens hos revisorn (Humphrey m.fl., 2006, s. 158). Dessutom har 

större revisionsbyråer ett “management control system” som bygger på tät uppföljning 

och målstyrning av de olika medarbetares prestationer (Elg & Jonnergård, 2011, s. 12). I 

mindre revisionsbyråer genomförs utvärderingsprocessen vanligtvis en gång om året, 

där utvärderingen kan framstå som mindre formella men bygger mer eller mindre på 

liknande kriterier som i större revisionsbolag. (Jonnergård m.fl., 2010, s. 726) 

 

Storleken på revisionsbolaget har också en betydelse för vilka uppdrag och positioner 

en revisor har. I mindre revisionsföretag finns det större karriärsmöjligheter för revisorn 

att uppnå auktorisation, bli specialist eller delägare. En förklaring till att storleken på 

revisionsbyrån kan avgöra positionen för revisorn är företagens klientstruktur. De större 

revisionsbyråerna i Sverige reviderar i stort sätt, som tidigare nämnt, alla börsnoterade 

företag vilket även tyder på att stora klienter vanligtvis vänder sig till större 

revisionsbyråer. De större revisionsbolagen har också stora revisionsteam och 

specialistavdelningar som också talar för att stora klienter tenderar att vända sig till 
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större revisionsbyråer i jämförelse med små revisionsbyråer. (Jonnergård ur Elg & 

Jonnergård, 2011, s. 50)    

 

Vi antar att det kan finnas ett behov för mindre kontor inom “Big 4” att ha godkända 

och auktoriserade revisorer för att kunna besvara revisionsbyråns starka varumärke men 

även för att leverera lika hög revisionskvalitét som större kontor inom “Big 4”. Men 

däremot anser vi att kontorsstorleken inom “Big 4” har en inverkan för tentandens 

resultat på revisorsexamen. Vi anser att en tentand från ett större kontor kommer att 

prestera bättre på revisorsexamen på grund av att tentanden omges av fler kompetenta 

medarbetare från olika arbetsområden som vi tror kan gynna tentanden till att prestera 

bättre på revisorsexamen.  

 

Som tidigare nämnt, anser vi att ett mindre kontor ändå bör uppfylla samma standard 

som ett stort kontor trots att de inte finns resurser och kompetenser i lika stor 

utsträckning. Denna anledning anser vi beror på att fler godkända och auktoriserade 

revisorer väljer att arbeta på större kontor då det finns fler utvecklingsmöjligheter.       

4.7 Kön 

Flera studier visar på att män och kvinnor skiljer sig åt inom bland annat 

revisionsbranschen (Li & Shi, 2012, s. 340–342). Det som skiljer män och kvinnor är i 

hur de upptar information och bearbetar informationen. Kvinnliga revisorer löser i större 

utstäckning mer komplexa uppgifter och bearbetar information på ett mer omfattande 

sätt, medan manliga revisorer är mer selektiva i sin informationsbearbetning. (Breesch 

& Branson, 2009, s. 96–97; Chung & Monroe, 1998, s. 273) Kvinnliga revisorer är 

däremot mer riskaverta i jämförelse med män och upptäcker även fler potentiella 

felaktigheter, trots att kvinnliga revisorerna analyserar felaktigheter mindre grundligt i 

jämförelse med männen (Li & Shi, 2012, s. 340–342). 
 

Som tidigare nämnt, tenderar den enskilda individiden att vända sig till sitt egna kön, 

vilket styrker teorin om homosocial reproduktion. Detta leder i sin tur till att kvinnliga 

revisorer har ett hinder för att kunna bilda nätverk på arbetsplatsen och få tillgång till 

valid information. Därav missgynnas den kvinnliga revisorn vid interna förhandlingar, 

som leder till svårigheter i jämställdhet på arbetsplatsen. (Jonnergård m.fl., 2010, s. 

724)  

 

Socialkapital teorin bekräftar även att kvinnor sitter i en svagare förhandlingsposition än 

män. En individs möjligheter att göra karriär beror på hur väl den enskilda individen 

lyckas få tillgång till valid information och få organisationens förtroende. Studier visar 

att kvinnor har svårare att vinna detta förtroende för att de generellt sätt har lägre 

förväntningar på att göra karriär i ett företag samt att de troligtvis kommer att vara 

frånvarande i högre grad på grund av mammaledighet. (Collin m.fl., 2007, s. 20) De 

lägre karriärsförväntningarna anses bero på att studier har visat att män har negativa 

attityder mot kvinnliga chefer och därav kommer företagsledningen välja män som 

ledare för att upprätthålla en god stämning på arbetsplatsen (Gold, Hunton, & Gomaa, 

2009, s. 3). 
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4.7.1 Könsfördelning 
Revisionsyrket har länge rekognoserats som ett mansdominerande yrke. I Sverige utgör 

män mer än 90 procent av alla partners i revisionsbyråerna, däremot är könsfördelnigen 

hos nyanställda revisorer i stort jämnlikt (Jonnergård m.fl., 2010, s. 722–724). Den låga 

andelen kvinnliga partners kan bero på att kvinnor i större utsträckning tenderar till att 

byta organisationer mer frekvent än män, eftersom män istället väljer att stanna kvar i 

en och samma firma under sin karriär (Jonnergård m.fl., 2010, s. 723).  

 

Vi finner att anledningen till att kvinnor väljer att byta karriärsinriktning grundar sig i 

att studier har visat att kvinnor länge har blivit starkt missgynnande i utvärderingen av 

den anställdes prestationer. Detta kan enligt Jonnergård (2010) beror på att 

revisonsyrkets normer har sats upp efter manliga normer. Det är därför mer sannolikt att 

män och kvinnor kommer att utvärderas olika. (Jonnergård m.fl., 2010, s. 722) 

 

 
Graf 1, Könsfördelning på revisorsexamen VT 2006–VT2012 (Källa: Statistik från 

Christer Pettersson, examinationsansvarig).  

 

Elg och Jonnergård (2011, s. 27) har undersökt huruvida genus har en inverkan på 

individers inträde och etablering i professionella organisationer. Tidigare studier visar 

att professioner, som bland annat revisionsyrket, betraktar en medarbetare som lojal och 

ambitiös när medarbetaren har möjlighet att arbeta över vid behov, vilket kvinnor 

återigen missgynnas av på grund av familjesituationer. (Elg & Jonnergård, 2011, s. 29–

30) Arbetsgivare är däremot mån om att kunna framhäva organisationens 

könsneutralitet genom att peka på egenskaper som upplevs som kvinnliga i 

mansdominerade organisationer, såsom prestigelöshet och kvinnors förmåga att lyssna.  

 

Enligt en amerikansk studie konstaterades att organsationer i högre grad är beroende av 

individer som bidrar till ökad inlärning, sammanhållning, ökat sammarbete och besitter 

förmågan att stödja andra för att uppnå förmånliga resultat. Författaren konstaterade 

också att denna individ i stor utsträckning oftast var en kvinna. (Elg & Jonnergård, 

2011, s. 31)  

 

En svensk studie påstår istället att kvinnor upplever att det är svårare att i ett 

mansdominerat yrke, som revisionsyrket, få en tydlig återkoppling på sitt arbeta, 

tillgång till valid information samt förstå vad som egentligen förväntas utifrån anställda- 

och chefers ståndpunkt (Elg & Jonnergård, 2011, s. 34). Vi finner empiriskt bevis för att 
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det åligger skillnader mellan könen och vi vill därför undersöka om samma skillnader 

kan påvisas vid avläggandet av revisorsexamen.   

 

Vi anser dock som tidigare nämnt att revisionsyrket är ett socialt yrke baserat på sociala 

interaktioner vilket enligt tidigare studier kan medföra nackdelar för kvinnliga revisorer 

i det dagliga arbetet. Dock är certifieringen en objektiv bedömning eftersom det utförs 

ett skriftligt prov som mäter tentandens teoretiska färdigheter. (Collin m.fl., 2007, s 18) 

Vilket gör att kön inte bör ha en betydande inverkan för tentandens resultat på 

revisorsexamen. Viktigt att lyfta fram är att certifieringen av revisorer skiljer sig runt 

världen (Collin m.fl., 2007, s 18). Det gör att vi inte kan överföra vårt resultat till 

examinationer utanför Sverige.  

4.8 Ålder 

Studier antyder att en högre ålder och längre arbetslivserfarenhet oftast förknippas med 

en högre position i organisationen (Tharenou, Latimer, & Conroy, 1994, s. 900–901). 

En yngre tentand anses däremot kunna prestera bättre på revisorsexamen eftersom 

tentanden nyligen studerat vid ett universitet eller högskola och har därav relativt sätt 

“färskare” kunskaper vid avläggandet av revisorsexamen.  etta innebär att det är större 

sannolikhet att en äldre tentand misslyckas på revisorsexamen eftersom de äldre 

tentanderna inte genomfört någon examination under en längre period. Det som strider 

mot detta resonemang är att äldre tentander å andra sidan besitter en djupare kunskap 

inom yrket samt ett större socialt kapital. Dessutom menar Collin et al. (2007) att 

klienten kan uppleva ett högre förtroende för en äldre revisor eftersom revisorn upplevs 

besitta en högre kompetens och arbetslivserfarenhet, vilket kan upplevas som en 

trygghet för klienten (Collin m.fl., 2007, s. 21).  

 

Studien visar att ålder är en faktor som påverkar certifieringstiden, en stigande ålder 

ökar certifieringstiden för avläggandet av revisorsexamen. Om tentanden besitter en 

högre ålder vid certifieringen minskar sannolikheten för att tentanden utvecklas till 

partner. Ålder är därför en faktor som kan signalera andra prioriteringar i livet än att bli 

en auktoriserad revisor. (Collin m.fl., 2007, s. 21) 

4.8.1 Ålderfördelning 

 
Graf 2, Åldersfördelningen på revisorsexamen VT 2006–VT2012 (Källa: Statistik från 

Christer Pettersson, examinationsansvarig). 
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Vi kan tydligt utläsa i graf 2 att majoriteten av tentander på revisorsexamen är inom 

ålderspannet -29 – 30–34. Eftersom det finns både för- och nackdelar med att inneha en 

högre respektive en lägre ålder anser vi det är relevant för studien att undersöka vilken 

inverkan ålder har för tentandens resultat på revisorsexamen.   

4.9 Från teori och tidigare studier till empiri  

Övergripande handlar vår studie om i vilken utsträckning ovannämnda faktorer påverkar 

tentandens resultat på revisorsexamen. Utifrån den teoretiska referensramen finns det ett 

antal faktorer som påverkar den anställdes prestation i arbetslivet. Dessa faktorer är 

motivation, trivsel på arbetsplatsen samt mentorskap och lärande. Vidare presenteras 

tidigare studier om kontorsstorlek, kön och ålder. Samtliga faktorer har vi kunnat 

relatera till tentandens prestation på revisorsexamen då provet avser att mäta de 

färdigheter tentanden behöver inneha för revisorsyrket.  

 

Den teoretiska referensramen som presenterats ovan, har givit oss vägledning för hur vi 

ska besvara problemet och syftet med studien. Med det teoretiska stödet har det varit 

möjligt att ta fram en intervjuguide som ska leda oss ut till verkligheten i jakten på svar.  

 

Vi anser utifrån den teoretiska referensramen att motivation bör ha en inverkan för 

resultatet på revisorsexamen eftersom motivation ligger till grund för tentandens 

prestation. Vi finner i Herzbergs dubbelfaktorteori att motivationen även ligger till 

grund för den anställdes trivsel på arbetsplatsen. Därför anser vi att trivseln på 

arbetsplatsen också bör ha en inverkan för tentandens prestation på revisorsexamen. Är 

den anställde inte motiverad på arbetsplatsen kan det istället skapa ett missnöje vilket 

försämrar tentandes möjligheter för att prestera väl. (Brooks m.fl., 2009, s. 93–94; 

House & Wigdor, 1967, s. 370)  

 

Mentorskap hjälper den anställde att integreras med övriga medarbetare och bidrar även 

till lärandet och personlig utveckling genom feedback.(Granberg, 2011, s. 466; Kram & 

Isabella, 1985, s. 111; Elg & Jonnergård, 2011, s. 34) Mentorskap och lärande bör skapa 

bättre förutsättningar för att tentaden ska kunna uppnå ett högre resultat på 

revisorsexamen. Utifrån tidigare studier utförda på den amerikanska marknaden har det 

konstaterats att den tentand som avsatte mer tid för självstudier presterade bättre på 

revisorsexamen (Dunn & Hall, 1984, s. 687). Vi anser därav att tentander som får 

avsätta tid till provet samt ägnar tid åt självstudier på fritiden har en betydande fördel 

för att prestera bättre på revisorsexamen än den tentand som åsidosätter det.   

 

Tentander som får möjlighet att arbeta med flera olika branscher och företag innehar en 

bredare branschererfarenhet vilket vi anser kan vara fördelaktigt då revisorexamen ska 

ge en heltäckande bild av samtliga affärsområden. Vi finner i tidigare studier att ett 

större kontor erbjuder en större variation av branscher och klienter samt att den 

anställde omges i större utstäckning av fler kvalificerade medarbetare. (Jonnergård ur 

Elg & Jonnergård, 2011, s. 50) Det bör generellt sätt leda till att tentanden får en 

bredare branscherfarenhet samt möjligheten att rådfråga kvalificerade kollegor i högre 

grad.  

 

Mindre kontor får å andra sidan möjlighet att ta ett större ansvar i ett tidigare skede samt 

utföra fler varierande och grundläggande uppgifter. (Jonnergård ur Elg & Jonnergård, 
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2011, s. 50) Däremot går tentaden från ett mindre kontor miste om den breda 

branscherfarenheten och möjligheten att arbeta i större uppdrag med fler avancerade och 

komplexa frågeställningar. Utifrån detta anser vi att kontorsstoleken kan både ha en 

positiv och negativ inverkan för tentanden resultat på revisorsexamen.  

 

En högre ålder och längre arbetslivserfarenhet förknippas oftast med en högre position i 

organisationen (Tharenou m.fl., 1994, s. 900–901). Detta anser vi vara fördelaktigt vid 

avläggandet av revisorsexamen eftersom tentanden innehar bredare kunskaper inom 

revisionsbranschen. En yngre tentand anses däremot kunna prestera bättre på 

revisorsexamen eftersom tentanden nyligen studerat vid ett universitet eller högskola 

och har därav relativt “färska” kunskaper vid avläggandet av revisorsexamen. (Collin 

m.fl., 2007, s. 21) Vi kan följt av detta dra slutsatsen att ålder bör ha en inverkan på 

revisorsexamen.  

 

En högre utbildning och hög grad av internutbildning bör rent teoretiskt uppnå ett bättre 

provresultat. Vi vill undersöka om det finns incitament till att en högre 

högskoleutbildning genererar ett bättre provresultat.  Vi anser att en högre 

grundutbildning och en hög grad av internutbildning bör stärka tentandens 

förutsättningar för att prestera väl på revisorsexamen. Däremot anser vi inte att 

utbildningsfaktorn har en betydande inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen 

inom vårt urval eftersom vi misstänker att majoriteten av tentanderna innehar likvärdig 

grund- och internutbildning. 

 

Det finns även skillnader i hur män och kvinnor upptar och bearbetar information. 

Kvinnor löser mer komplexa uppgifter och bearbetar information på ett mer omfattande 

sätt medan män är mer selektiva i sin informationsbearbetning (Breesch & Branson, 

2009, s. 96–97; Chung & Monroe, 1998, s. 273) Utifrån ett antal tidigare studier kan vi 

se att det finns skillnader i prestation mellan könen men däremot inga väsentliga 

skillnader vi anser kan ha någon inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen (Li 

& Shi, 2012, s. 340–342).  
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5. Studiens genomförande 
Detta kapitel kommer beskriva vårt tillvägagångssätt för studien, där vi beskriver och 

motiverar urvalet och de fallstudier vi genomför. Vidare beskrivs accessen till 

information, studiens genomförande och utformningen av intervjuguiden. Slutligen 

presenteras de etiska övervägandena följt av en analys av bortfallet samt hur vi 

bearbetar det insamlade data.                                                                                                                                   

5.1 Urval  

För att kunna uppnå lämpliga undersökningar krävs det ett representativt urval av den 

totala populationen som studien avser att undersöka (Bryman & Bell, 2003, s. 109–110; 

Shiu, Hair, Bush, & Ortinau, 2009, s. 449). Det finns däremot inget krav på hur stort det 

representativa urvalet ska vara (Eneroth, 1984, s. 70). Det är sällan möjligt att utföra en 

studie på hela populationen, vilket är orsaken till valet av vårt urval. Ett urval kan 

definieras som en mindre sampling av en större grupp. Ur detta urval kan forskaren 

tillåtas dra slutsatser som ska kunna generaliseras för hela populationen (Bryman & 

Bell, 2003, s. 109–110; Eneroth, 1984, s. 64; Shiu m.fl., 2009, s. 449). En population 

kan kännetecknas av alla individer som ingår i en grupp och karaktäriseras av det som 

studien avser att undersöka (Shiu m.fl., 2009, s. 450).  

 

Vi har därför valt att begränsa vårt första urval till att enbart undersöka “Big 4”. En 

geografisk begränsning vi har valt för denna studie är att vi endast väljer att undersöka 

revisionsbyråernas kontor i Stockholm och Umeå. Denna begränsning har gjorts 

eftersom vi anser att urvalet representerar populationen som helhet eftersom vi 

definierar kontoret i Stockholm som ett stort kontor och kontoret i Umeå som ett litet. 

Det möjliggör dessutom att vi kan undersöka om kontorsstorlek har en inverkan för 

tentandens resultat på revisorsexamen. 

 

En viktig del i avgörandet av urval är vilken forskningsfråga som är aktuell för studien, 

det styr i sin tur vilka individer som är intressanta att intervjua. (Ahrne & Svensson, 

2011, s. 42) Det har resulterat i att vi har valt att begränsa vårt urval av respondenter till 

godkända och auktoriserade revisorer som har avlagt revisorsexamen samt högre 

revisorsexamen. Denna begränsning ska medföra till att vi får en djupare och bredare 

förståelse kring de olika faktorernas betydelse på revisorsexamen, eftersom samtliga 

respondenter innehar erfarenheter av revisorsexamen anser vi att detta uppnås.  

 

Djupet med studien avser vi att uppnå genom ett fåtal men djupgående intervjuer, där vi 

strävar efter att få utförliga svar om de olika faktorernas inflytande på revisorsexamen. 

Då vi avser att intervjua både godkända och auktoriserade revisorer kommer vi därav 

kunna skapa en bredd i vår studie. Godkända revisorer antar vi nyligen har avlagt 

revisorexamen och kan därför bidra med relativt “färska” erfarenheter och tankar kring 

faktorerna. Den auktoriserade revisorn anser vi däremot har i större utsträckning haft tid 

att reflektera och analysera över faktorernas betydelse. Genom att intervjua godkända 

och auktoriserade revisorer ger det oss möjlighet att jämföra skillnader i 

respondenternas uppfattning samt att nyanser kan urskiljas och belysas (Dalen, 2008, s. 

61).  

 

När urvalet av grupper är färdigställt är nästa steg att välja intervjuspersoner för studien. 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 42). Våra intervjusperoner väljs från studiens två 
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urvalsgrupper; godkända och auktoriserade revisorer. I kvantitativa studier finns det 

tydliga regler för hur urvalet ska genomföras, dock saknas dessa regler till viss del vid 

kvalitativa studier (Ahrne & Svensson, 2011, s. 42; Trost, 2010, s. 137). Urvalet av 

respondenter inom byråerna i Umeå har varit enkelt eftersom det endast finns ett fåtal 

registrerade godkända respektive auktoriserade revisorer. Det har medfört att vi har valt 

respondenter utifrån tillgängligheten på dessa kontor. 

 

För att effektivisera valet av respondenter i Stockholm har vi valt att använda oss av ett 

snöbollsurval (Trost, 2010, s. 141). Ett snöbollsurval, även kallat för kedjeurval, är ett 

icke-sannolikhetsurval. Urvalet innebär att forskaren får kontakt med ett fåtal antal 

individer som är relevanta för undersökningens frågeställning och därefter med deras 

hjälp får vidare kontakt med andra individer. (Bryman, 2011, s. 654)  

 

Genom telefonkontakt med HR-ansvariga på revisionsbyråernas kontor i Stockholm 

hänvisades vi till lämpliga respondenter gällande studiens frågeställning. Därefter 

stämde vi av med de tillhändavisade personerna om de hade möjlighet att ställa upp som 

respondenter för vår studie under angiven vecka. Anledningen till varför vi valde att 

fråga ifall respondenterna hade möjlighet att medverka under den specifika tiden, anstod 

på att vi varken av ett ekonomiskt eller tidsmässigt skäl kunnat avlägga intervjuerna 

under ett längre intervall mellan varje respondent eller vid ett senare skede.  

 

Fördelen med ett snöbollsurval anser vi är att det har varit en kostnadseffektiv metod för 

att finna lämpliga respondenter för vår studie. Vi har därav inte behövt avsätta mycket 

tid för att finna respondenter till vår studie. Nackdelen med att använda vi använde oss 

av ett snöbollsurval var att valet av respondenter begränsades till en specifik grupp som 

framtagits av HR-ansvariga på revisionsbyråernas kontor. Det kan därför ha funnits 

många fler lämpliga respondenter som hade varit av intresse att intervjua istället. 

 

Litet kontor 
Respondent Datum Tidsåtgång Titel Byrå Ålder Tiden från 

start till 

avlagt prov 

Utbildning 

Lars Karlsson 22 april 2013 

 

1 tim 3 min Godkänd revisor 1 33 år 5 år Civilekonom 

Marcus Sjöblom 10 april 2013 1 tim 12 min Auktoriserad 

revisor  

2 36 år 4 år, 4 år Civilekonom 

Joakim Nilsson 10 april 2013 1 tim  Godkänd revisor 2 34 år 3 år Civilekonom 

Sara Olsson 9 april 2013 1 tim 3 min Auktoriserad 

revisor 

4 32 år 4 år, 2 år Civilekonom 

Karin Petterson 9 april 2013 57 min  Godkänd revisor 4 37 år 9 år Kandidatexa-

men 

Tabell 3, Val av respondenter från ett litet kontor.  
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Stort kontor 
Respondent Datum Tidsåtgång Titel Byrå Ålder Tiden från 

start till avlagt 

prov 

Utbildning 

Håkan Pettersson 16 april 2013 55 min Auktoriserad 

revisor 

1 30 år 3,5 år, 1,5 år Civilekonom 

Siv Larsson 16 april 2013 56 min Godkänd revisor 1 31 år 3,5 år Civilekonom 

+ övriga 

kurser 

Robert Svensson 17 april 2013 54 min Godkänd revisor 2 33 år 5 år Civilekonom 

Kajsa Bengtsson 14 april 2013 57 min Auktoriserad 

revisor 

2 40 år 7,5 år, 3,5 år Civilekonom 

Fredrik 

Henriksson 

19 april 2013 55 min Godkänd revisor 3 30 år 4 år Civilekonom 

Max Persson 19 april 2013 1 tim 16 min Auktoriserad 

revisor 

3 33 år 3,5 år, 1 år Civilekonom 

Simon Andersson 15 april 2013 59 min Auktoriserad 

revisor 

4 31 år 4 år, 2,5 år Civilekonom 

Tabell 4, Val av respondenter från ett stort kontor.  

5.2 Fallstudier 

Studiens fallstudier baseras på “Big 4´s” kontor i Stockholm och Umeå.  n fallstudie är 

en forskningsdesign som grundar sig på en ingående och detaljerad analys av ett enda 

fall som exempelvis en organisation (Bryman, 2011, s. 649). Fallstudien används när 

författare vill utvidga teorins giltighetsområde eller förfina dess mekanism (Bjereld 

m.fl., 2002, s. 86). Johansson-Lindfors (1993, s. 65) menar att fallstudier ofta är 

omfattande, vilket innebär att många iakttagelser utförs på ett fåtal informationsenheter. 

Han beskriver att fallstudier istället oftast används när problemformuleringen är 

utformad utefter att undersöka vilka konskevenser valda faktorer har för inverkan på 

resultatet. Detta stämmer väl överens med studiens syfte då vi vill få en djupare 

förståelse om vilka ovannämnda faktorer det är som kan ha en större inverkan för 

tentandens resultat på revisorsexamen. 

 

Målet med våra fallstudier är att förstå och beskriva studiens forskningsproblem, vilket 

väl överensstämmer med vår hermeneutiska kunskapssyn där vi strävar efter att bilda 

oss en förståelse. (Backman, 2008, s. 55) För att vi ska kunna bilda oss en förståelse 

gällande subjektiva meningar, sociala konstruktioner och gemensamma tolkningar bland 

anställda i en organisation krävs det att vi genomför många iakttagelser av en given 

grupp, det vill säga en fallstudie. Fallstudiens omfattning tyder på djupet i vår studie, 

vilket indikerar på att en mer omfattande studie leder till att studiens djup ökar. 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 64)  

 

En av de stora fördelarna med en fallstudie är att verkliga förhållanden studeras. Denna 

fördel innebär även att ingående kunskap kan genereras men att det ändock kan vara 

svårt att fastställa om det ser likadant ut i andra organisationer. (Wallén, 1996, s. 115) 

Anledningen till att vi har valt att utföra en fallstudie är för att vi vill genomföra en 

ingående studie av något komplext och av specifik natur, där vi strävar efter att få en 

djupare förståelse genom att endast studera fyra jämnlika organisationer (Bryman, 2011, 

s. 73; Wallén, 1996, s. 116). Genom att utföra en fallstudie ger det oss möjligheten att 
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ingående analysera revisorernas föreställningar och tolkningar rörande vad revisorerna 

personligen anser påverkar resultatet på revisorsexamen.  

 

Ytterligare en fördel med att använda en fallstudie är att författarna inte behöver 

undersöka hela populationen utan kan istället rikta sig till en del som representerar 

helheten (Ejvegård, 2003, s. 33). Vi anser att “Big 4´s” kontor i Stockholm och Umeå 

representerar helheten för revisonsbranschen i och med att revisionsbyråer erbjuder i 

stor utstäckning liknande tjänster samt att utbildnings- och rekryteringsprocesserna är 

likartade mellan kontoren. En nackdel med fallstudier är svårigheten att generalisera 

utan större felaktigheter (Ejvegård, 2003, s. 33). Det är inte säkert att själva resultaten 

kan generaliseras, men att processerna i större utstäckning kan generaliseras för att 

uppnå slutresultatet (Wallén, 1996, s. 118). 

5.3 Access 

Access innebär om att få tillträde till information och data. Vid en kvalitativ studie, 

handlar det om att få ut all information från respondenten i den mån respondenten är 

villig att svara på frågor genom fullständiga och ärliga svar. Detta kan i sin tur påverkas 

av respondentens känslomässiga intryck av frågan eller situationen. Access handlar 

även om i vilken utstäckning intervjuaren kan få tillgång till respondenter och företag 

som är intresserade av att delta. Om access till intervjuspersoner inte fås kan det bero på 

att de inte har något intresse av att delta i studien. En dålig access påverkar 

informationstillgångens förutsättningar samt sänker studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 135–137)  

 
Vår access till revisionsbyråerna anses ha varit relativ god. Dock var det ett kontor i 

Umeå som inte var intresserade av att delta i vår undersökning på grund av tidsbrist. Att 

vi fick dessa två bortfall anser vi inte hade någon större betydelse för studiens utfall 

eftersom vi hade tillräckligt med respondenter från ett mindre kontor för att uppnå 

empiriskt mättnad.  I övrigt var respondenterna vi intervjuade vänligt inställda till 

intervjun. I och med att båda författarna har fått anställning till hösten 2013 hos två av 

de fyra byråerna gick det relativt snabbt att få access till ”Big 4” i Stockholm.  

 
Intervjupersonernas vänliga inställning till studien medförde att vi bedömer att vi 

tillhandahöll öppna och ärliga svara på de utställda frågorna. Många av respondenterna 

var villiga att fritt dela med sig av sina åsikter och ställningstaganden. I vissa fall gavs 

bristfälliga svar, vilket vi bedömer kan ha berott på att frågan var för svårformulerad 

eller ett missförstånd från respondentens sida.  

 

En del andra frågor, som exempelvis frågan om respondenten haft en mentor under sin 

yrkesmässiga tid, har vi fått olika svar eftersom respondenten inte haft en mentor utifrån 

vår definition av mentorskap utan har istället delat upp mentorskapsrollen i två 

kategorier, fadder/handledare och mentor, performance manager/coach/counsellor. Det 

är faddern/handledaren som har hand om den praktiska biten gällande organisationens 

system och rutiner samt integrering med övriga medarbetare. För mer vägledning och 

uppföljning av karriärsutvecklingen får de nyanställda även en så kallad performance 

manager/coach/counsellor som fungerar som ett stöd och bollplank vid rådfrågning. 

Samtligas roll i organisationen kan ändå betraktas som studiens benämning av mentorer 

men går under en annan benämning.  
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En annan fråga där det uppstod en del tolkningssvårigheter från respondenternas sida 

var en del trivselfaktorers betydelse. Det medförde att vi var tvungna att förtydliga 

innebörden av dessa faktorer för respondenten, vilket kan ha resulterat i att 

respondenterna tolkat faktorernas betydelse på olika sätt.  

5.4  Utformning av intervjuguide 

Vid utformning av intervjuer går det att skilja på strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Det som skiljer intervjuerna åt är graden av svarsutrymme som respondenten 

ges. Vid ostrukturerade intervjuer ställer forskaren öppna och få frågor som ger 

respondenten stora utrymmen att svara och associera kring de utställda frågorna. 

Motsatsen till ostrukturerade intervjuer är strukturerade intervjuer, där respondenten 

istället ges mindre svarsutrymmen. (Patel & Davidsson, 1994, s. 25–27)  

 

Oavsett vilken utformning forskaren väljer att använda sig av är det nödvändigt att 

forskaren använder sig av någon form av intervjuguide. En intervjuguide hjälper 

forskaren att på ett enkelt och effektivt sätt kontrollera att intervjuerna täcker in det 

studien avser att undersöka. En intervjuguide är framförallt nödvändig i 

semistrukturerade intervjuer där de utsällda frågorna har utformats ifrån den teoretiska 

referensramen och har sedan delats in olika teman. Samtliga teman i intervjuguiden ska 

besvara studiens problemformulering. (Dalen, 2008, s. 31; Fejes & Thornberg, 2009, s. 

126)  

 

Genom att vi har kopplat de använda temana till den teoretiska referensramen anser vi 

att det underlättar för läsaren att följa den röda tråden från teori till empiri. Det bör även 

fungera som en stödfunktion för att vi ska kunna säkerställa att alla delar har behandlats 

samt att det hjälper oss att få en liknande struktur på samtliga intervjuer.  

 

När vi konstruerade intervjuguiden för vår studie låg den teoretiska referensramen som 

grund för intervjufrågorna men kompletterades även med de ovannämnda faktorer vi 

avser att undersöka. Vår empiri kommer även att presenteras på liknande vis. Nedan 

sammanställer vi de områden som vi kommer att beröra: 

 
Figur 9, Sammanställning av intervjuguiden  

 

När en semistrukturerad intervju genomförs behöver inte intervjuaren strikt följa 

intervjuguiden utan använder istället guiden som ett hjälpmedel under intervjuns gång 

(Bryman & Bell, 2005, s. 363). Därför har vi i denna studie valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervjuguide. Det innebär i sin tur att frågorna är utformade så att 

respondenten ställs förutbestämda frågor men att det ges möjlighet åt följdfrågor som är 

utformade efter respondentens svar (Bryman, 2011, s. 415). Det medför att intervjuaren 

Kön Ålder 
Kontors-
storlek 

Mentors
-kap & 

Lärande 

Trivsel 
på 

arbetspl
-atsen 

Motiva-
tion 

Examina
-tion 

Självstu
dier 

Utbildni
ng 

Bransch-
erfarenh

et 



46 

 

kan under intervjuens gång addera frågor som intervjuaren vill få djupare kunskap 

inom. Eftersom vi vill undersöka eventuella skillnader mellan ovannämnda faktorer 

anser vi att det underlättar att ha en viss struktur i undersökningen för att beröra det 

önskvärda området. 

 

Det finns olika aspekter att ta hänsyn till vid utformingen av intervjufrågor. Det råder 

även delade meningar om hur intervjufrågorna ska utformas. En del forskare anser att 

frågorna vid intervjun bör vara enkla och korta (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009, s. 

150; Trost, 2010, s. 95–96). En intervju bör i största mån undvika att inleda med frågor 

som kan anses vara stötande för respondenten. Det kan leda till det blir svårt för 

intervjuaren att upprätta förtroendet. (Trost, 2010, s. 84)  

 

Vi har därför valt att inleda intervjuerna med att ställa generella frågor angående 

intervjupersonens utbildning, ålder och position. Därefter kommer vi in på mer känsliga 

frågor rörande exempelvis respondentens känslor och åsikter. Detta tillvägagångssätt 

rekommenderas av både Trost (2010, s. 84) och Dalen (2008, s. 31).  

 

Vidare rekommenderas det att intervjuaren ställer öppna frågor som gör att 

respondenten fritt får möjlighet att med egna ord berätta om sina upplevelser och 

uppfattningar (Dalen, 2008, s. 32). Detta anser vi vara viktigt eftersom vi vill få en 

förståelse för hur respondentens individuella uppfattningar och upplevelser kring 

faktorernas betydelse på revisorsexamen ter sig.  

 

I en kvalitativ studie kan ledande frågor vara positiva om dessa frågor avser att testa 

tillförlitligheten i respondentens svar eller verifierar att intervjuaren uppfattat svaret 

korrekt (Kvale m.fl., 2009, s. 188). Däremot påstår Dalen (2008, s. 105) att ledande 

frågor bör undvikas eftersom de kan påverka studiens tillförlitlighet negativt. Vi har i 

vår intervjusguide i största mån undvikit ledande frågor då vi inte vill styra 

respondenten i en viss riktning. Om vi istället valt att ställa ledande frågor hade det då 

kunnat medföra att viktig information om respondentens upplevelser gällande de 

ovannämnda faktorern går förlorad.  

 

Vi har valt att se konstruktionen av vår intervjumall som en process. Det betyder att vi 

efter varje intervju har valt att gå igenom det som varit positivt respektive negativt med 

intervjufrågorna. Det har lett till att intervjuguidens struktur inte har sätt enhetlig ut 

under studiens gång utan har justerats till det bättre för att besvara syftet med studien. 

För att kunna besvara syftet med studien har vi upptäckt att vi har behövt omformulera 

en del intervjufrågor. Det har bidragit till att frågorna blivit mer neutrala vilket är det vi 

strävar efter. Dessa justeringar kan i sin tur ha medfört till att vi fått mer information 

från våra senare respondenter, vilket vi ser som något positivt då ytterligare kunskap har 

framkommit. 

5.5 Pilotstudie 

Syftet med en pilotstudie är att utreda ifall respondenterna har haft samma uppfattning 

gällande frågorna som konstruktörerna har utformat. Pilotstudien genomfördes på två 

personer som besatt tidigare arbetslivserfarenheter inom revisionsyrket. Genom 

utförandet av pilotstudien har eventuella oklarheter och missuppfattningar gällande 
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interguidens frågor och utformning uppdagats samt korrigerats. (Bryman & Bell, 2005, 

s. 307)   

5.6 Utförande av studien 

Inför varje intervjustillfälle valde vi i förväg att skicka ut de intervjusfrågor som vi 

tänkte ställa till respondenterna samt bifogades även studiens syfte. Genom att använda 

oss av detta tillvägagångssätt anser vi att det har resulterat i att respondenterna har fått 

möjlighet att föreberedda sig inför intervjun, därmed kunde respondenten i större 

utsträckning bidra med välformulerade och genomtänkta svar till studien. Pågrund av ett 

tekniskt fel fick inte ett av kontoren i Stockholm tillgång till intervjufrågorna i förväg. 

Det kan ha resulterat i mer spontana svar ifrån respondenterna men eftersom 

respondenterna inte varit noga förberedda kan det även ha lett till mindre genomtänkt 

svar. För att kontrollera att respondenterna berört och besvarat de områden vi valt att 

undersöka användes intervjuguiden som en checklista. För att försäkra oss om att 

respondenten inför varje intervju var komfortabel med att intervjuerna spelades in hade 

vi i förväg meddelat och stämt av med respondenten hur intervjun skulle gå till. Innan 

intervjun förklarade vi även kortfattat studiens syfte samt försäkrades anonymiteten i 

studien. 

  

För att underlätta att vi skulle kunna ha en hög koncentration på ämnet samt följa upp 

respondentens svar med följdfrågor valde vi att spela in intervjuerna med hjälp av en 

diktafon. Inspelningen underlättade även transkriberingen och tolkningen av olika 

tonfall och ordval. Dock medför inspelningen att vi går miste om återspeglandet av 

ansiktsuttryck och gester under intervjutillfället. Tillvägagångssättet kommer däremot 

att förbättra vårt minne eftersom människan lätt glömmer bort vissa saker. Det kan 

därför vara en begränsning att inte använda sig av ett inspelningsinstrument. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 374) För att försäkra oss ytterligare om att respondenten besvarat syftet 

med studien valde vi att efter varje intervju gå igenom inspelningen för att justera 

eventuella brister i vår intervjuguide. 

  

Genom att vi valde att utföra intervjuerna på respektives kontor ökade vi 

respondenternas tillgänglighet att medverka i studien. På grund av pappaledighet 

genomfördes dock en av intervjuerna av bekvämlighetsskäl i ett av Umeå Universitets 

grupprum. Trost (2010, s. 66) menar att oavsett var intervjun sker är det viktigt att 

beakta vilken inverkan lokalen kan ha haft på trovärdigheten för det insamlade data. Vi 

antar att intervjuerna som ägde rum på revisionsbyråerna kan ha medfört att 

respondenten i vissa fall valt att försköna känsliga frågor rörande organisationen. 

 

För att effektivisera genomförandet av intervjuerna valde vi att utföra samtliga 

intervjuer i Stockholm under en och samma vecka. På grund av förhinder i Umeå 

skedde intervjuerna under sammanlagt två veckor. För att ytterligare effektivisera 

genomförandet av studien valde vi att intervjua båda respondenterna från samma kontor 

under samma dag. För att möjliggöra syftet med studien fick vi utöver intervjuerna 

tillgång till statistisk data över resultatet på revisorsexamen och högre revisorsexamen 

från vårterminen 2006 till vårterminen 2012. Utöver tentandernas provresultat kunde vi 

även utläsa tentandens kön, ålder, byråtillhörighet, ort samt vilket år tentanden avlade 

provet. 
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5.7 Etiska överväganden 

Etiska frågor uppstår i alla stadier av en intervjuundersökning och sträcker sig utöver 

själva intervjusituationen (Kvale m.fl., 2009, s. 77). Dessa stadier omfattar; 

tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

Eventuella etiska frågor bör tas hänsyn till redan i början av undersökningen eftersom 

etiska problem kan uppkomma under hela intervjuundersökningen. (Kvale m.fl., 2009, 

s. 78–79). De etiska riktlinjer som bör övervägas för en intervjusundersökning är 

samtliga fyra områden; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. 

5.7.1 Informerat samtycke 
Innebär att forskaren informerar intervjuspersonerna om syftet med studien samt 

förtydligar fördelar och risker som kan vara förknippade med deltagande i 

undersökningen. Informerat samtycke står i princip för att respondenten frivilligt deltar i 

undersökningen och har möjlighet att när som helst dra sig ur. Respondenterna bör 

också informeras om vem som kommer att få tillgång till intervjun samt forskarens rätt 

att publicera intervjun. (Kvale m.fl., 2009, s. 87) 

 

Inför varje intervju gick vi tydligt igenom syftet med studien och vad vi avser att 

undersöka. Samtliga intervjuspersoner har även informerats om att vi kommer att skicka 

den transkriberade data för att respondenten ska ha möjlighet att godkänna det som har 

sagts under intervjutillfället. Vidare har respondenten informerats om att studien 

kommer att publiceras om den blir godkänd.       

5.7.2 Konfidentialitet 
Konfidentialitet i forskning innebär att privat insamlat data som igenkänner 

respondenten i studien inte kommer att avslöjas. Intervjuspersonen måste därav få 

godkänna den identifierbara informationen innan den publiceras. Vid en kvalitativ 

intervjuundersökning bör forskaren därför sträva efter att skydda respondentens privata 

integritet. Konfidentialitet kan betraktas som ett osäkerhetsområde som exempelvis att 

anonymitet å ena sidan skyddar respondenten och å andra sidan fungerar som ett bevis 

på oskuld för forskaren att tolka uttalande utan motsägelse. (Kvale m.fl., 2009, s. 88–

89)   

 

Vi har vi största mån valt att skydda respondentens privata integritet och identitet.     

Vid varje intervjutillfälle var vi därför valt att ställa frågan om respondenten velat vara 

anonym i vår studie. Respondenten tilldelades ett fiktivt namn oavsett eventuella 

anonymitetskrav från respondentens sida för att inte hänga ut någon specifik 

revisionsbyrå.  

5.7.3 Konsekvenser 
Forskaren ska bedöma konsekvenser som kan uppstå före skadan som respondenten kan 

lida av och även fördelar efter som respondenten medför till studien. Risken för att 

intervjuspersonen kan lida av skadan bör vara så liten som möjligt. (Kvale m.fl., 2009, 

s. 89) Forskaren har alltså en skyldighet att överväga de eventuella konsekvenserna, inte 

enbart för de individer som deltar i studien men även för populationen som de 

representerar. För att forskaren på bästa sätt ska i förväg kunna behandla eventuella 
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etiska överträdelser bör författaren inneha grundläggande kunskaper inom 

forskningsområdet. (Kvale m.fl., 2009, s. 90)   

 

När vi har utformat vår intervjuguide har vi tagit hänsyn till eventuella konsekvenser 

som skulle kunna skada respondenten. Vid utformingen av intervjusfrågorna har vi i 

största mån försökt minimera risken för att intervjuspersonen ska lida av våra ställda 

frågor har vi valt att ställa så neutrala frågor som möjligt. Vidare anser vi att responsen 

som vi förmedlar till intervjuspersonen bör inbringa en trygghet hos respondenten att 

fritt kunna uttala sig om sina känslor och ställningstaganden. De fördelar vi kan förutspå 

av respondentens deltagande i vår studie är att vi kan få en djupare förståelse kring de 

ovannämnda faktorernas betydelse på revisorsexamen. Vi anser att vi inte skulle kunna 

uppnå detta djup av förståelse om studien hade använt sig av en kvantitativ metod. Båda 

författarna har även grundläggande kunskaper inom ämnesområdet och har därför i 

förväg kunnat behandla eventuella överträdelser i förväg.      

5.7.4 Forskarens roll 
Forskarens roll ha en betydande inverkan för den vetenskapliga kunskapens kvalitét och 

styrker vidare de beslut som fattas under studiens gång. Betydelsen för forskarens 

integritet förstärks vid intervjuandet då kunskapen anammas av forskaren själv. (Kvale 

m.fl., 2009, s. 90) För att forskaren ska kunna fatta beslut där etiska och vetenskapliga 

intressen vägs samman bör forskaren ha vetskap om värdefrågor, etiska teorier och 

etiska riktlinjer. Forskarens oberoende kan också hotas av både finansiärer av ett projekt 

men även av dem som deltar i projektet. Forskaren kan därför utesluta från vissa resultat 

och betona andra istället. (Kvale m.fl., 2009, s. 91) 

 

För att vi ska styrka dem beslut som fattas under studiens gång har vår roll i studien en 

betydande inverkan. I dagsläget har båda författarna en framtida anställning hos två av 

de fyra revisionsbyråerna. Det kan i sin tur medföra att författarnas oberoende hotas 

genom undermedvetna ställningstaganden. Vi har i största mån beaktat denna risk som 

kan förekomma under studiens gång. För att vi ska kunna analysera och dra kvalitativa 

slutsatser av det insamlade materialet har vi valt att tilldela samtliga intervjuspersoner 

fiktiva namn i vår studie.  

 

Vi anser även att i och med att författarna har olika kön, medför det att respondenterna 

kan uppleva en större trygghet gentemot intervjuarna. Det kan i sin tur leda till att 

respondenterna i större utsträckning bidrar med mer öppna och sanningsenliga svar till 

studien.  

 

Samtliga fyra områden kan användas för att förbereda ett etiskt protokoll vid en 

kvalitativ studie (Kvale m.fl., 2009, s. 92). Genom att författarna har tagit de fyra etiska 

områdena i beaktning vid utforminingen av intervjufrågorna samt utförande av den 

kvalitativa metoden har det skapat bättre förutsättningar för att studien ska uppnå hög 

kvalitét.     

5.8 Bortfall 

Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse om vilka ovannämnda faktorer det är 

som kan ha en större inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen. Då en av 

faktorerna vi avser att undersöka är kontorsstorlek har vi som tidigare nämnt ansett det 
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vara väsentligt att göra en jämförelse mellan kontoren i Stockholm och Umeå. Målet 

med vårt urval var att intervjua två stycken representanter från varje kontor, det vill säga 

totalt sexton respondenter.  

 

På grund av tidsbrist från ett av revisionsbyråernas kontor i Umeå, så kunde 

revisionsbyrån inte bidra med några intervjusperoner till vår studie. Då vi avser att 

genomföra en jämförelse mellan kontorsstorleken i Stockholm och Umeå samt 

storleksmässigt internt mellan revisionsbyråerna så valde vi därför att försöka hitta en 

ersättare för kontoret i Umeå. Vi valde att kontakta revisonsbyråns kontor i Skellefteå 

istället för att vi anser att kontoret är likvärdigt med kontoret i Umeå. Då även kontoret i 

Skellefteå lämnade återbud valde vi att ta kontakt med kontoret i Örnsköldsvik. 

Dessvärre kunde kontoret i Örnsköldsvik inte bidra med några revisorer eftersom 

högsäsongen efter påsk hade dragit igång.  

 

Vi fick även ännu ett bortfall ifrån en respondent från ett annat av revisionsbyråernas 

kontor i Umeå. Denna respondent lämnade återbud dagen innan intervjun på grund av 

vård av sjuka barn. Detta resultera i att vi fick totalt ett bortfall på 37,5 procent av 

respondenter ifrån revisionsbyråernas kontor i Umeå.   

 

Bland revisionsbyråernas kontor i Stockholm fick vi ett bortfall från en respondent. 

Detta på grund av ett revisionsuppdrag som hastigt dök upp några dagar innan 

intervjustillfället. Det medförde i sin tur att vi fick totalt ett bortfall på 12,5 procent från 

revisionsbyråerna i Stockholm.  Studien fick ett totalt bortfall av fyra respondenter 

vilket utgör 25 procent. Detta kan ha resulterat i att vi gått miste om värdefulla insikter 

och värderingar. Men vi anser ändock att vårt relativt stora urval gjorde att vi uppnådde 

empirisk mättnad och kunde dra slutsatser (Eneroth, 1984, s. 64–65).  

5.9 Databearbetning 

För att kunna presentera det insamlade datamaterialet från våra intervjuer i empirin har 

vi behövt bearbeta och tolka det insamlade materialet. Vid bearbetningen av data har vi 

varit väl medvetna om riskerna som finns vid intervjuer, bland annat kan respondenten 

missförstå de utsällda frågorna vilket kan leda till direkt felaktiga svar (Ejvegård, 2003, 

s. 50). För att beakta denna misstolkningsrisk valde vi att använda oss utav en diktafon 

vi intervjutillfällena. Genom att använda en diktafon kunde vi direkt efter intervjuerna 

transkribera och gå tillbaka och analysera ifall respondenten förstod den utställda frågan 

på det sätt som den var tänkt att vara. Det är även viktigt att det insamlade 

intervjumaterialet kritiskt granskas för att kunna bedöma “sanningshalten” i 

respondentens uttalanden (Alvesson & Deetz, 2000, s. 216).  

 

För att säkerställa att respondenten obehindrat vågade uttala sig vid intervjutillfället 

valde vi innan intervjutillfället att meddela respondenten att denne kommer att vara 

anonym genom fiktiva namn i vår studie samt att det transkriberade materialet kommer 

att sändas tillbaka till respondenten. Detta för att försäkra oss om att det transkriberade 

materialet är korrekt formulerat. Ifall respondenten ansåg sig vilja göra ändringar i sina 

uttalanden beviljades respondenten att göra det, genom detta skapades det en så 

sanningsenlig studie som möjligt. (Ejvegård, 2003, s. 50) Ifall respondenten 

missuppfattade någon av de utställda frågorna kunde vi till nästa intervjutillfälle 

omformulera frågan så att syftet med frågan uppfylldes. På så vis kunde vi kvalitétsäkra 
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att syftet med studien uppfylldes. Dock var det ofrånkomligt att kringgå en vidare 

förklaring av en del av våra ovannämnda faktorer samt en del av hygien- respektive 

motivationsfaktorerna.  

 

Vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet har vi beaktat miljön vid 

intervjustillfället. Vid analysering av ett intervjutillfälle har vi tagit särskild hänsyn till 

miljön som vi anser har haft en inverkan på de svar som vi fått ifrån respondenten. 

Andelningen för det beror på att respondenten intervjuades i ett av Umeå Universitets 

grupprum som var försedda med glasväggar vilket kan ha medfört att respondenten 

distraherades av förbipasserade. Ytterligare en faktor som kan ha distraherat 

respondenten var för att denne medtog sin några månader gamla son till 

intervjustillfället. Eftersom respondenten är studentansvarig för en av revisionsbyråerna 

i Umeå bedömer vi att dennes förmåga att bidra med genomtänkta svar var relativt god 

då respondenten har erfarenhet av att hålla högt fokus i stimmiga miljöer. 

 

Vi har som tidigare nämnt fått tillgång till statistik data från revisionsnämndens 

examinationsansvarige Christer Pettersson. Med det statistiska data som vi fått tillgång 

till har vi valt att sammanställa det i datorprogrammet Excel. Genom detta program har 

vi framställt tabeller och diagram som vi sedan analyserade, tolkade och drog slutsatser 

ifrån. Det statistiska data kompletterade vår kvalitativa metod genom att det gav vår 

studie en djupare inblick i hur en del av våra faktorer har en inverkan för tentandens 

prestation på revisorsexamen.   

5.10 Kritik mot vår datainsamling 

Vi finner en del bister i vår studie som beror på författarnas begränsade erfarenhet av att 

genomföra en kvalitativ studie, författarnas erfarenhet av att utforma en intervjuguide 

samt inneha rätt intervjuteknik. Vår begränsade erfarenhet av intervjuer kan därav ha 

reflekterats i respondenternas svar, det kan även ha medför att författarna missat att 

ställa följdfrågor och därav gått miste om värdefull information för studien. Som 

tidigare nämnt har författarna haft begränsad erfarenhet av att konsturera en 

intervjuguide vilket gjort att vi ändrat vår guide i efter hand under intervjuprocessens 

gång. Vi kunde under processens gång tillkännagavs en del svagheter i intervjuguiden. 

En del frågor kan ha uppfattats som ledande och därmed saknat den neutralitet vi strävat 

efter. Ett fåtal frågor kan respondenten ha missuppfattat som vi antar kan ha berott på 

bristfällig klarhet i frågan.      

 

Vid utskick av intervjuguiden till byrå 1 i Stockholm uppstod ett tekniskt fel som 

medförde att de två respondenterna Siv Larsson och Håkan Pettersson inte fick access 

till intervjusfrågorna förrän under intervjustillfället. Vi misstänker att det kan ha 

genrerat i mindre genomtänkta svar men däremot möjligtvis mer spontana och ärliga 

svar.  

 

Under intervjusprocessen har vi även upplevt att en del av respondenterna har fatta sig 

kort på grund av tidsbrist då respondenten i vissa fall hade inbokade möten direkt efter 

intervjutillfället. En nackdel med vår tidrymd för intervjuerna har varit att det inte 

tillgavs möjlighet att vidareutveckla sina svar eftersom vi endast reserverade 60 minuter 

för respektive intervju.  
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6. Empiri & Analys 
I avsnittet empiri och analys kommer den insamlade data och det statistiska data som 

har tillhandahållits från Revisorsnämnden att behandlas samt analyseras. Det som 

konstateras i detta kapitel kommer att vara grunden till de slutsatser som presenteras i 

kapitel sju.  

 

Den kunskap som forskaren erhåller genom förståelse från observationer kan 

karakteriseras som empiri (Patel & Davidson, 2011, s. 18). Den empiri som presenteras 

i detta kapitel baseras på insamlad data som införskaffats genom kvalitativa intervjuer 

samt statistisk data som har tillhandahållits från Christer Pettersson som är 

Revisorsnämndens examinationsansvarige. För att kunna dra slutsatser av det insamlade 

datamaterialet har vi presenterat och analyserat varje tema för sig. Detta har medfört att 

vissa intressanta mönster kan urskiljas, en del mönster är mer tydliga än andra, men en 

stor del av den respons vi mottagit kan relateras till ett karakteristiskt svar från en 

revisor. Nedan kommer först en presentation av materialet som efterföljs av en analys 

efter varje tema. Däremot kommer inga tydliga teoretiska återkopplingar att genomföras 

under temat examination för att studien enbart avser att undersöka de ovannämnda 

faktorernas betydelse för resultatet på revisorsexamen. Dock medtas temat examination 

eftersom den bidrar till att öka förståelsen för vilka faktorer som kan ha en större 

inverkan för tentaden.      

 

Respondenterna i vår studie omfattar godkända och auktoriserade revisorer från ett stort 

respektive litet kontor. Samtliga respondenters namn, titel, byråtillhörighet, ålder, tiden 

från start till avlagt prov samt respondenternas grundutbildning presenteras utförligt i 

tabell 3 och 4 under urval. I bilaga 4 finns en tabell presenterad över branscherfarenhet 

inom revision, tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi och avlagt tid inom 

revisionsbranschen samt en uppställning av antalet anställda inom revision från 

respektive revisionsbyrå.   

 

Vi anser att anonymitet kan förknippas med så sanningsenligt data som möjligt. När 

respondenten velat vara anonym anser vi att det är ett tecken på att vi kommer att få mer 

sanningsenliga svar då respondenten fritt kan uttrycka sina känslor och värderingar. 4 av 

5 respondenter från ett litet kontor ville vara anonyma. Från ett stort kontor valde 5 av 7 

respondenter att vara anonyma. Dock anser vi att sanningshalten fortfarande förblir hög 

då vår intervjuguide inte innehöll många organisatoriskt känsliga frågor som på något 

vis skulle kunna skada företaget eller respondenten samt att respondenten informerades 

om att tilldelas ett fiktivt namn.   

6.1 Branscherfarenhet 

Utifrån vår datainsamling kan vi konstatera, från bilaga 4, att branscherfarenheten inför 

avläggandet av revisorsexamen var likbördig mellan större och mindre kontor. Vi kan 

dock utläsa att större kontor i genomsnitt hade längre branscherfarenhet. Det kan vi 

relatera till att större kontor i sin tur bör prestera bättre på revisorsexamen. Men 

eftersom skillnaden var marginell då anställningen hos respektive revisionsbyrå var den 

första för de flesta respondenterna kan vi tycka att det inte bör resultera i att tentander 

från ett större kontor presterar bättre på revisorsexamen.  
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Vidare har 4 av 5 respondenter från ett litet kontor, se bilaga 4, tidigare 

arbetslivserfarenhet inom ekonomi innan de började arbeta inom revisorsyrket i 

jämförelse med ett stort kontor där 5 av 7 respondenter besatt tidigare 

arbetslivserfarenhet. Därav kan vi konstatera att en större andel respondenter från ett 

litet kontor innehar tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi, vilket vi anser vara 

fördelaktigt inför avläggandet av revisorsexamen. Däremot bör det beaktas i vilken grad 

denna erfarenhet omfattar revision och redovisningsfrågor för att det sedan ska gynna 

tentanden. De respondenter som besatt tidigare arbetslivserfarenhet inom revision har i 

enlighet med teorin ett kunskapsförsprång gentemot sina medarbetare (Serrat, 2009, s. 

1). Då flertalet respondenter hade likvärdig erfarenhet inom bank och finans medför det 

att vi inte kan urskilja en tydlig anknytning till att tentander från ett mindre kontor 

skulle presterat bättre på revisorsexamen.  

 

Gemensamt för alla respondenter var att den framtida revisorn ansågs behöva besitta en 

bred kompetens inom de flesta affärsområden för att klara revisorsexamen. Denna bredd 

uppstår genom att tentanden får vara involverad i olika storlekar av uppdrag samt arbeta 

med olika branscher. Enligt tidigare studier ges det bäst förutsättning att uppnå detta 

ifall tentanden arbetar på ett stort kontor (Jonnergård, 2010, s, 736; Jonnergård ur Elg & 

Jonnergård, 2011, s. 50) Vilket återigen bör innebära att tentanden från ett stort kontor 

får ett högre resultat på revisorsexamen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att större kontor har i genomsnitt marginellt längre 

branscherfarenhet inom revision innan avläggandet av revisorsexmanen. Dock är det 

inte enbart tiden som avgör vilken branscherfarenhet tentanden innehar utan snarare 

vilka arbetsområden och arbetsuppgifter som den anställde dagligen får arbeta med. Det 

kan bekräftas av tidigare studier som påvisar att den anställde utveckar sina kunskaper 

genom att praktiskt arbetet i ett företag (Liu m.fl., 2011, s. 98).  

 

Mindre kontor har i genomsnitt en större andel respondenter som har tidigare 

arbetslivserfarenheter inom ekonomi. Det anser vi bör gynna merparten av tentander 

från ett litet kontor eftersom tentanden tar med sig och utvecklar sina befintliga 

arbetslivserfarenheter. Det stämmer väl överens med tidigare studier som antyder att 

lärandet går ut på det individen redan kan (Granberg, 2011, s. 337).    

 

Som tidigare nämnt, omfattar revisorsexamen samtliga affärsområden som innebär att 

den framtida revisorn bör besitta en bred kompetens för att klara provet. Tentander från 

mindre kontor får oftast den erfarenheten genom att arbeta med flera varierande och 

grundläggande arbetsuppgifter samt får ta ett större ansvar i ett tidigare skede. Större 

kontor får däremot arbeta med en bredare variation av branscher och klienter samt att 

den anställde omges i större utstäckning av fler kvalificerade medarbetare. Dessutom får 

tentander från ett stort kontor möjligheten att arbeta i större uppdrag med fler 

avancerade och komplexa frågeställningar. Vi kan från detta konstatera att tentander 

från ett mindre kontor bör presterar bättre på revisorsexamen och att större kontor i sin 

tur bör presterar bättre på högre revisorsexamen. 
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Resultatfördelningen inom ”Big 4” på revisorsexamen             

Stockholm G U Blankt G U Blankt Tot Umeå G U Blankt G U Blankt Tot 

Byrå 1 0,54 0,41 0,05 20 15 2 37 Byrå 1 0,71 0,29 0,00 5 2 0 7 

Byrå 2 0,50 0,32 0,19 72 46 27 145 Byrå 2 0,50 0,50 0,00 2 2 0 4 

Byrå 3 0,60 0,26 0,15 53 23 13 89 Byrå 3 0,20 0,80 0,00 1 4 0 5 

Byrå 4 0,57 0,30 0,13 43 23 10 76 Byrå 4 0,75 0,25 0,00 3 1 0 4 

Total 0,53 0,33 0,14 281 179 75 535 Total 0,55 0,45 0,00 11 9 0 20 

Tabell 5, Sammanställning av resultatfördelning på revisorsexamen för ett stort 

respektive litet kontor inom ”Big 4”.  

 

Utifrån vårt statistiska data kan vi utläsa att mindre kontor presterar bättre på både 

revisorsexamen och högre revisorsexamen. Det kan bero på att mindre kontor har i 

genomsnitt avlagt längre tid inom revisionsbranschen samt att fler respondenter från ett 

mindre kontor hade tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi. Dock är antalet 

tentander i Umeå betydligt färre än i Stockholm vilket innebär att vi med stor 

sannolikhet inte kan dra slutsatsen om att mindre kontor presterar bättre på högre 

revisorsexamen. Trots allt kan vi konstatera att branscherfarenhet har en positivt 

betydande inverkan på revisorsexamen.  

 

Resultatfördelningen inom ”Big 4” på högre revisorsexamen 
    Stockholm G U Blankt G U Blankt Tot Umeå G U Blankt G U Blankt Tot 

Byrå 1 0,63 0,28 0,09 77 35 11 123 Byrå 1 0,5 0,5 0 1 1   2 

Byrå 2 0,46 0,38 0,16 29 24 10 63 Byrå 2 0,5 0 0,5 1 

 

1 2 

Byrå 3 0,47 0,49 0,05 20 21 2 43 Byrå 3 0 0 0 0 0 0 0 

Byrå 4 0,51 0,37 0,11 18 13 4 35 Byrå 4 1 0 0 1     1 

Total 0,55 0,35 0,10 144 93 27 264 Total 0,6 0,2 0,2 3 1 1 5 

Tabell 6, sammanställning av resultatfördelning på högre revisorsexamen för ett stort 

respektive litet kontor inom ”Big 4”.   

6.2 Utbildning 

Majoriteten av respondenterna innehar en likvärdig grund- och internutbildning. Totalt 

sätt har 11 av 12 respondenter en civilekonomexamen som grundutbildning (se tabell 3 

och 4). Denna grundutbildning kompletteras med en likbördig internutbildning för 

samtliga kontor inom “Big 4” som följer en strikt kursplan över de fem första 

yrkesverksamhetsåren. ”Vi har en utbildningsmatris där det står vilka kurser man 

förväntas att gå det första året, andra året och ja egentligen så sträcker den sig upp till 

år fem. Detta är kurser som man förväntas gå och efter att man har gått dessa kurser så 

ska man kunna skriva proven.” (Max  ersson) 

 

Utbildningsplanen för den framtida revisorn består av fasta block där det ingår kurser 

inom redovisning, revisionsmetodik, beskattning, moms och koncernredovisning. “Den 

här utbildningsplanen är ett paket för att du ska kunna vara teoretisk förberedd när du 

går upp och skriver provet” (Kajsa Bengtsson). Utifrån Titard & Russell (1989, s. 58) 

studie finner vi att tentander som besatt en högre utbildning presterade bättre på 

revisorsexamen. Tentander som gick klart samtliga utbildningssteg bör ha ett högre 

resultat på revisorsexamen än de som valde att avlägga examen tidigare. 
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Utifrån tabell 7 och 8 nedan kan vi dock utläsa att de tentander som väljer att avlägga 

revisorsexamen vid ett tidigare skede hade generellt sätt ett bättre resultat vilket är 

motstridigt mot tidigare studier. Att tentander som avlägger revisorsexamen vid ett 

tidigare skede presterar bättre på revisorsexamen kan enligt Collin m.fl., (2007, s. 21) 

bero på att dessa individer har en högre strävan för att göra karriär. Håkan Pettersson 

skrev revisorsexamen efter 3,5 år och är den tentand som fick högst resultat. Han säger 

att ”det finns en stark motivation att ta nästa steg och det lönar sig snabbt att ta dessa 

”kliv”.”(Håkan Pettersson) 

 

Litet kontor  

Namn Skrev provet efter X år Resultat på revisorsexamen 

Lars Karlsson 5 år Skrev provet efter VT 2012 

Joakim Nilsson 4 år 75 p 

Marcus Sjöblom 3 år Skrev provet innanVT 2006 

Sara Olsson 4 år  83 p 

Karin Pettersson 9 år 75 p 

Tabell 7, Poängresultat på revisorsexamen för tentander från ett litet kontor. 

 

Stort kontor 

Namn Skrev provet efter X år Resultat på revisorsexamen 

Håkan Pettersson 3,5 år 88 p 

Siv Larsson 3,5 år 86 p 

Robert Svennson 5 år 76 p 

Kajsa Bengtsson 7,5 år 83 p 

Fredrik Henriksson 4 år Skrev provet HT 2012 

Max Persson 3,5 år 87 p 

Simon Andersson (4 år) 4,5 år (0), 76 p 

Tabell 8, Poängresultat på revisorsexamen för tentander från ett stort kontor. 

 

Mängden och innehållet av utbildning skiljer sig åt mellan revisorsassistenter, godkända 

och auktoriserade revisorer för samtliga kontor inom “Big 4”. Vi kan utläsa att 

tyngdpunkten av utbildning ligger i början på karriären, där revisorsassistenterna 

utbildas i högre grad mer än godkända och auktoriserade revisorer. För att godkända 

och auktoriserade revisorer ska kunna behålla sin titel måste revisorerna följa FAR 

akademins vidareutvecklings krav på minst 20 utbildningstimmar under ett år och 

sammanlagt 120 utbildningstimmar spritt under en tre års period.     

 

Revisonsbyrå  Uppskattat antal utbildningstimmar 

Byrå 1 200  

Byrå 2 80–120  

Byrå 3 160–200 

Byrå 4 120–160 

Tabell 9, Antalet uppskattade utbildningstimmar internt inom ”Big 4”.  

 

För samtliga kontor inom “Big 4” sker 95–100 procent av utbildningen internt inom 

byrån. Eftersom tentanderna följer byråns interna utbildningsmatris åligger det ingen 

större skillnad internt mellan revisionsbyråernas kontor. Däremot skiljer sig den 

uppskattade mängden utbildningstimmar, se tabell 9, mellan revisionsbyråerna. 
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Enligt Titard & Russell (1989, s. 58) studie bör denna fördelning av utbildningstimmar 

resultera i att byrå 1 och 3 generellt sätt presterar bättre och byrå 2 presterar sämre på 

revisorsexamen. Det kan vara en fördel för den tentand som ska avlägga revisorsexamen 

att vara teoretisk förberedd vilket vi anser i enlighet med tidigare studier uppnås genom 

fler antal utbildningstimmar. Utifrån den statistiska datainsamlingen ovanför, tabell 5, 

kan vi utläsa att byrå 3 presterar bäst på ett stort kontor medan byrå 4 presterar bäst på 

ett litet kontor. Vidare kan vi utläsa att byrå 2 presterar sämst på ett stort kontor och 

byrå 3 presterar sämst på ett litet kontor. Detta styrker tidigare studier om att en högre 

utbildning resulterar i ett bättre resultat.  

 

Det är vanligt att den interna utbildningen sker på ett större kontor vilket medför att 

anställda på ett mindre kontor får avsätta mer tid för resor. “De flesta 

internutbildningarna hålls i Stockholm, då det handlar om en konstandsfråga. Det blir 

billigare att köra utbildning för hela gruppen istället för att ta det inför en mindre 

grupp. Sen är det centralt också så de flesta har lätt för att ta sig dit.” (Lars Karlsson) 

Vi anser att det kan vara en fördel för tentander från ett större kontor eftersom de 

befinner sig där kompetensen finns och omges därför i större utsträckning av 

kompetens. Detta kan enligt Granberg (2011, s. 534) och Jonnergård m.fl. (2010, s. 736) 

bidra till spridning och utveckling av kompetens. Dessutom kan den tid som tentanden 

avsätter för resor användas för andra utbilningssyften. Dock kan vi utifrån tabell 5 ovan 

utläsa att mindre kontor presterar generellt sätt bättre på revisorsexamen. Vi anser att 

det kan bero på att revisionsbyråerna är angelägna om att samtliga kontor inom 

organisationen ska kunna tillhandage likvärdig revisionskvalité till sina klienter. Detta 

medför att samtliga anställda får samma tillgång till de större utbildningstillfällena och 

att det enbart är en kostnadsfråga vart denna utbildning sker.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån det insamlade materialet och vårt statistiska data 

konstatera att faktorn utbildning har en grundläggande inverkan för hur tentaden 

presterar på revisorsexamen. ”Om du inte har den grundutbildning som krävs och får 

du inte internutbildning från din arbetsgivare så kan du inte klara revisorsexamen. Jag 

skulle säga att grundutbildningen ligger till grund för din kompetensutveckling inom 

organisationen.” (Siv Larsson) Däremot anser vi oss inte kunna dra slutsatsen i vilken 

utsträckning utbildning har för tentanders prestation på revisorsexamen eftersom 

tentanderna generellt sätt innehar likbördig utbildning oavsett kontorsstorlek inom ”Big 

4”. 

6.3 Självstudier 

 et finns avsatt tid för självstudier för samtliga kontor i “Big 4”. Tiden för självstudier 

under arbetstid varierar mellan revisionsbyråerna men inte internt mellan byråerna. 

Samtliga kontor ger tentanden möjlighet att gå FAR akademins förberedelsekurs inför 

avläggandet av revisorsexamen. Denna kurs pågår under en veckas tid och har som 

avsikt att beröra samtliga teoretiska områden. Utifrån tidigare studier från den 

amerikanska marknaden kan vi dra slutsatsen att byrå 3 och 4 bör prestera bättre på 

revisorsexamen eftersom tentander som avsätter mer tid för självstudier presterarar 

bättre på revisorsexamen (Dunn & Hall, 1984, s. 687). Detta kan vi utläsa i tabell 5 

ovan om att det är byrå 3 och byrå 4 från ett stort respektive ett litet kontor som 

presterar generellt bäst på revisorsexamen. Anmärkningsvärt är att byrå 3 från ett litet 

kontor presterar sämst på revisorsexamen där det enbart är 20 procent av tentanderna 
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som klarar provet trots att internutbildningen är likbördig internt mellan byråerna. 

Däremot kan vi inte uttala oss om vilka bakomliggande orsaker som skapar det låga 

resultatet på grund av vårt bortfall från Umeå kontoret. 

 

Revisionsbyrå Ersatta arbetsdagar för självstudier 

Byrå 1 2 dagar 

Byrå 2 2,5 dagar (Förutsatt att den anställde tar ut motsvarande dagar i 

kompledighet)  

Byrå 3 5 dagar 

Byrå 4 4 dagar 

Tabell 10, sammanställning över ersättning under arbetstid för självstudier. 

 

Samtliga respondenter ansåg att självstudier var en förutsättning för att klara provet. 

“Självstudier är en viktig del för att kunna systematisera upp hur du ska kunna klara 

provet.” ( oakim Nilsson) Revisorerna var även eniga om att ersättningen av tiden för 

självstudier under arbetstid inte var en avgörande faktor för att skriva provet utan det 

handlade mer om att få möjligheten att ta ut ledigheten i den mån det var möjligt. Detta 

är i enlighet med Herzbergs dubbelfaktorteori som menar att lön inte kan höja 

motivationen hos den anställde (Brooks m.fl., 2009, s. 93–94; House & Wigdor, 1967, 

s. 370). 

 

De flesta av respondenterna insåg därför i ett tidigt stadium att de var tvungna att 

avsätta tid för självstudier. “Under hösten hade vi pepp-talk möten där vi träffades i en 

liten grupp och där man gick igenom olika områden som skulle tänkas behandlas under 

provet. Man fick även lite uppmuntran om att starta tidigt vilket var viktigt att få denna 

påminnelse. Vi hade även olika temaveckor, till exempel en vecka så hade vi temat 

intäktsredovisning, nästa vecka så var det tema varulager.” (Håkan Pettersson) 

Revisorerna ansåg att tentanden bör börja studera några månader innan provtillfället för 

att sedan avsluta med en mer intensiv period någon vecka innan för att klara provet. 

Detta för att tentanden ska hinna bilda sig en teoretisk kunskapsbas inom alla tänkbara 

områden som kan komma på provet. “Oavsett hur provet går så kommer du ha lärt dig 

extremt mycket på att bara göra den här processen, så är det. Du blir kunnig utifrån 

vart informationen finns någonstans när man sitter och pluggar.” (Kajsa Bengtsson) 

 

Sara Olsson berättar att ”jag ville gärna klara provet så jag avsatte mycket tid för att 

känna mig säker på att jag skulle klara provet.” (Sara  lsson) Max Persson beskriver 

hur han resonerade kring ersättning för självstudier under arbetstid: ”Det är ju en del om 

man ska ha det här som en yrkesmässigkarriär så måste du skriva och klara de här 

proven. Så det är egentligen inget “option” att inte skriva det även om jag inte skulle få 

betalt så skulle jag nog skriva provet på exakt samma tidpunkt.”  Detta strider mot 

teorin som anser att den anställde vill ha ut en rättvis ersättning för utfört arbete (Brooks 

m.fl., 2009, s. 93–94; House & Wigdor, 1967, s. 370). 

 

Utifrån det insamlade materialet har vi kunnat bilda oss uppfattningen om att 

motivationen till att skriva revisorsexamen inte låg i hur många ersatta arbetsdagar 

respondenterna fick för självstudier utan snarare möjligeten att beviljas ledighet. 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att “nyckeln till framgång skulle jag säga är att man 

har tid för förberedelse.”(Kajsa Bengtsson) Vilket är i enlighet med tidigare studier 

som visar resultatet att det finns ett positivt samband mellan nerlagd tid på självstudier 

och resultatet på revisorsexamen (Dunn & Hall, 1984, s. 687).  
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Däremot varierar den nedlagda tiden för självstudier vid sidan av arbetet generellt 

mycket mellan respondenterna. ”Vi brukar säga att man måste plugga 100 timmar 

utöver de utlagda kurserna för att kunna klara av provet” (Max  ersson). Tentander 

som avsatte mer tid för självstudier presterade enligt tidigare studier bättre på 

revisorsexamen (Dunn & Hall, 1984, s. 687). Vi kan därför dra slutsatsen att 

självstudier är en förutsättning för att prestera väl på revisorsexamen. Det kan bekräftas 

av att Max Persson som kommer från den byrå som presterar bäst på revisorsexamen 

bland större kontor. Dessutom var det enbart respondenter från byrå 3 som nämnde de 

100 timmar självstudier som ansågs krävas utöver de utlagda kurserna för att klara 

revisorsexamen.   

 

En del respondenter ansåg att deras inlärning inför avläggandet av revisorsexamen 

skedde genom praktisk utövning av sitt arbete medan andra respondenter i större 

utstäckning behövde läsa sig till en del svar för sin individuella inlärning. Det kan 

bekräftas av tidigare studier som uppger att den anställde bygger upp sin kompetens 

genom att praktiskt arbeta i bolaget (Collin m.fl., 2007, s. 19; Liu m.fl., 2011, s. 98). 

Många respondenter påpekade att det var tvungna att läsa på en del affärsområden som 

de inte stött på i sitt dagliga arbete samt möjligtvis fördjupa sig inom sina befintliga 

kunskapsområden.   

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att avsatt tid för självstudier har en positiv inverkan på 

revisorsexamen. Både tentanden och arbetsgivaren gynnas av att tentanden ges 

möjligheten att avsätta tid för självstudier för att klara revisorsexamen vilket i slutändan 

resulterar i att organisationen kommer ha ett kunskapsföresprång gentemot sina 

konkurrenter (Serrat, 2009, s. 1). Dock ökade inte motivationen för att skriva provet om 

tentanden skulle ha fått ersättning för den tid tentanden lagt ned på självstudier.  

6.4 Examination 

Bestämmelserna för att få avlägga revisorsexamen för samtliga kontor inom ”Big 4” 

sker genom en dialog mellan revisorsassistenten och sin counsellor samt gruppchef.  

Det är enbart byrå 3 som har ett formellt krav på att revisorsassistenten ska klara byråns 

interna kunskapstest efter 1,5 år samt FAR akademins kunskapstest efter 3 år för att 

beviljas att skriva revisorsexamen. I slutändan är det i de flesta fall dock upp till 

assistenten själv att avgöra ifall denne anser sig vara redo för att avlägga 

revisorsexamen utöver de lagkrav som finns.   

 

Revisionsbyrå Interna krav för avläggandet av revisorsexamen 

Byrå 1 Assistenten själv i dialog med sin coach samt närmaste gruppchef. 

Byrå 2 Man ska ha arbetat i 4 år på ett litet kontor och 5 år på ett stort kontor 

för att därefter ha en dialog med sin counsellor samt gruppchef om att 

få skriva provet. 

Byrå 3 Dialog med sin performance manager samt gruppchef. Assistenten ska 

ha avlagt och klarat byråns egna kunskapstest efter 1,5 år samt FAR 

akademins kunskapsprov efter 3 år för att se om assistenten är mogen 

för att skriva revisorsexamen. 

Byrå 4 Assistenten själv i dialog med counsellor samt närmaste gruppchef. 

Tabell 11, Sammanställning på interna krav för avläggandet av revisorsexamen.   



59 

 

Den allmänna upplevelsen för samtliga respondenter var att revisorsexamen upplevdes 

som stressigt och att det tog emot att sätta sig framför “skolbänken” och börja studera 

igen. “Färden till avläggandet av revisorsexamen skiljer sig säkert jättemycket från 

person till person, från kontor till kontor.” (Sara Olsson) Det är även viktigt att 

tentaden kan hålla hög fokus under provtillfället för att klara revisorsexamen. ”Du ska 

kunna hålla dig lugn och hantera press och ha kontroll över situation, vilket också är en 

stor del av revisionsyrket. Det anser jag är en väldigt viktigt egenskap som jag skulle 

trycka på.” (Simon Andersson) “Men jag tror ändå att egenskaperna är att under 

tidspress kunna sortera, strukturera och vara tydliga i sina svar” (Kajsa Bengtsson). I 

enlighet med Diamant ( 2004, s. 81) och Trohammar (2005, s. 112) beskriver Marcus 

Sjöblom att: “Syftet med provet är att testa det professionella omdömet. Det måste man 

ha, klara man provet utan att man besitter den egenskapen så är det ett misslyckande 

för provet.” Oavsett från vilket kontor respondenterna kom ifrån kunde vi urskilja att 

deras val av studieteknik varierade individuellt inför avläggandet av revisorsexamen.   

 

En del respondenter valde exempelvis att fokusera på att läsa in sig på gamla prov för 

att bilda sig en uppfattning om vad som skulle kunna tänkas komma medan andra 

respondenter istället valde att läsa all litteratur. De flesta respondenter var eniga om att 

tentanden bör vara så pass påläst för att veta vart i litteraturen det är möjligt att finna 

svaret på frågan under provtillfället. Tidsrymden under provtillfället ger tentanden små 

utrymmen att läsa sig till nya kunskaper under provets gång.  

 

Den största skillnaden vi kunde urskilja mellan kontorsstorleken var att tentander från 

ett större kontor i större utsträckning fann användbar information mer effektivt då 

kompetensen fanns på kontoret. Dessutom visade det sig att tentander från ett stort 

kontor studerar oftare i grupp inför avläggandet av provet då det är fler i 

anställningskullen som skriver provet samtidigt. Jämförelsevis med ett litet kontor där 

det är vanligt att det bara är en enstaka tentand som avlägger provet och får därav 

avsätta mer tid att studera på egen hand.  

 

För den personliga utvecklingen är det en nackdel att arbeta själv för enligt teorin 

effektiviseras den anställdes inlärningssätt ifall organisationens medarbetare samarbetar, 

tar beslut och genomför arbetsuppgifter tillsammans. (Granberg, 2011, s. 348; Serrat, 

2009, s. 4). Vi kan därför fastslå att det bör resultera i att tentander från ett stort kontor 

presterar bättre på revisorsexamen men utifrån det statistiska data som presenterades, se 

tabell 5, kan vi utläsa att det är mindre kontor som i genomsnitt presterar bättre på 

revisorsexamen. 

6.4.1 Vad tar den godkända revisorn med sig till avläggandet av 

högre revisorsexamen 
Vi har fått uppfattningen om att provet för att bli godkänd revisor börjar allt mer bli likt 

provet för auktorisation. Revisorsexamen behandlar bland annat numera IFRS-frågor 

som tidigare enbart var förknippat med högre revisorsexamen. Därför kan det kännas 

som en naturlig övergång att det i framtiden endast kommer finns ett prov för att uppnå 

auktorisation. “Du måste ändå ha grunden från första provet för det bygger liksom på 

den men sedan så utökas det med några områden till och lite mer spets samt att du 

stöter på dessa områden i verkligheten. Så all kunskap som du får från det första provet 

tar du vidare och bygger på.  Det är inget som faller bort eller blir irrelevant sen.” 

(Max Persson) 
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Vi kan konstatera att revisorer som skriver provet för högre revisorsexamen har gjort 

provet en gång tidigare och har därav erfarenheten av hur tiden ska disponeras vilket 

kan skapa ett större lugn inför avläggande av högre revisorsexamen. Detta kan bekräftas 

av vårt statistiska data, se tabell 5 och 6, som visar på att andelen godkända tentander är 

högre i jämförelse med andelen tetander som skriver revisorsexamen. Dessutom har 

revisorn byggt upp en bank av kunskap som har tagits med från revisorsexamen och 

innehar vidare yrkesmässiga erfarenheter. Eftersom proven inte skiljer sig 

anmärkningsvärt mycket åt kan revisorerna ta med sig materialet från revisorsexamen 

och komplettera dessa till provet för högre revisorsexamen.  

6.4.2 Sammanfattning av 6.4 
Sammanfattningsvis är det upp till tentanden själv i dialog med counsellor och 

gruppchef att avgöra om tentanden är redo för att få avlägga provet. Dock nekas sällan 

tentanden till att få skriva provet ifall tentaden anser sig redo, vilket i enlighet med 

tidigare studier kan skapa onödigt höga kostnader för arbetsgivaren för att få avlägga 

revisorsexamen (Bryant m.fl., 2000, s. 120). Vi anser att det kan vara svårt för 

tentanden att genomföra en rättvis bedömning beträffande sin egen kompetens och sitt 

professionella omdöme. Därför bör mentorns roll ha en större inverkan för tetandens val 

av att avlägga provet för att tentanden ska få en objektiv och sanningsenlig bild av sin 

kompetens och professionalitet.  

 

De flesta respondenter är eniga om att ju längre den anställde har arbetat inom 

revisionsbranschen desto större är sannolikheten att tentanden klarar provet. Ändock 

åligger det en viss konkurrens bland medarbetare om att avlägga revisorsexamen relativt 

tidigt efter utsatt lagkrav, vilket kan betraktas som en intern tävling inom de olika 

avdelningarna. Det anser vi kan försämra tentandens förmåga till att ge en rättvis 

bedömning om denne är tillräckligt redo för att avlägga revisorsexamen. Det 

överensstämmer med teorin som betonar att det är viktigt att medarbetare inte börjar 

tävla om vem som är mest kompetent lämpad vilket kan resultera i att graden av valid 

information sänks (Argyris, 1976, s. 365).       

 

Vi har även uppmärksammat att det inte finns några tydliga interna krav på att få skriva 

revisorsexamen förutom inom byrå 3. Dessutom har byrå 2 infört högre krav för att få 

avlägga provet, se tabell 11, vilket vi anser bör generera i högre provresultat för 

tentander från byrå 2 i framtiden. Vi har också observerat att det endast är kontoren i 

Stockholm som lämnar blanka svar på provtillfället. Detta kan vi återigen relatera till att 

det förekommer mer konkurrens inom större kontor som innebär att tentander är mindre 

riskaverta genom att de väljer att avlägga provet i ett eventuellt tidigare skeden 

(Jonnergård m.fl., 2010, 736).   

 

Revisorexamen upplevs allmänt bland samtliga respondenter som stressigt. Under 

intervjutillfället fick respondenterna även en följdfråga gällande om de ansåg att en 

längre tid under provtillfället skulle ge ett annat utslag för resultatet på revisorsexamen 

vilket besvarades som ” ja, det tror jag.  Till ett bättre helt klart. Men revisorsnämnden 

säger och anser att det inte ska vara så stressamt och att det inte ska vara tidsbrist. 

Men så är inte fallet, alla jag har pratat med säger att de upplever att det är tidsbrist. 

Det har varit en sådan faktor, att köra fast på en fråga är en klassiker och då upplever 

man att det är tidsbrist på slutet och inte hinner svara på hela provet.” (Joakim 

Nilsson)  
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Frågan har även lyfts fram till revisorsexamens examinationsansvarige Christer 

 ettersson och han ansåg att ”om tentanden är väl förberedd och besitter de kunskaper 

som krävs så ska tidsrymden vara tillräcklig för att klara provet.” För att undvika stress 

under provtillfället har de flesta av respondenterna, som tidigare nämnt, ansett att det är 

viktigt att börja studera i tid. Vi kan dra slutsatsen att självstudier bidrar till ett högre 

resultat på revisorsexamen men att det ligger stor vikt i att tentanden känner sig redo 

och mentalt förberedd för att klara provet.  

6.5 Motivation 

Enligt teorin bör chefer ha kännedom om vad som motiverar den anställde för att så 

effektivt som möjligt öka prestationen och stimulansen hos den anställde (Fisher, 2009, 

s. 349, 352). Utifrån det insamlade datamaterialet kan vi se ett tydligt mönster i vilka 

specifika arbetsuppgifter som motiverar respondenterna mest.  

Diagram 1, Sammanställning av vilka arbetsuppgifter som motiverar respondenterna 

på ett stort respektive litet kontor. 

 

Mindre kontor belyser att de i större utstäckning motiveras av varierande 

arbetsuppgifter. Det kan bekräftas av tidigare studier som antyder att mindre kontor 

arbetar mer med varierande arbetsuppgifter i ett tidigare skede i karriären och får därav 

en bredare yrkesmässig erfarenhet (Jonnergård ur Elg & Jonnergård, 2011, s. 50). Detta 

styrker i sin tur respondenternas påstående om att mindre kontor klarar sig bättre på 

revisorsexamen eftersom de innehar en bredare kunskapsbas. Vi kan även utläsa ur 

tabell 5 att mindre kontor klarar sig generellt sätt bättre än större kontor på 

revisorsexamen. 

 

Majoriteten av respondenter från ett stort kontor motiveras istället starkast av intressanta 

och varierande arbetsuppgifter. “Men det är många som har slutat på grund att de vill 

ha mer “rutinmässiga arbetsuppgifter” i sitt arbete. Men om man stannar kvar så pass 

länge som jag så måste man på något sätt tycka om krävande och varierande 

uppgifter.” (Simon Andersson) Vi antar att det i enlighet med tidigare studier kan bero 

på att tentander från ett stort kontor arbetar i högre grad med större klienter som kräver 

större uppdragsteam för att lösa mer komplexa arbetsuppgifter under en mer begränsad 

tid. (Jonnergård ur Elg & Jonnergård, 2011, s. 50; Jonnergård m.fl., 2010, s. 736).  
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6.5.1 Motivationsfaktorer enligt McCllelands prestationsteori 
Utifrån diagram 2 kan vi utläsa att auktoriserade revisorer motiveras starkast av att ha 

prestationsmål, både individuella- och organisatoriska målsättningar. Det kan vi relatera 

till dess strävan att uppnå en högre befattning. McClellands prestationsteori poängterar 

att individer som motiveras av prestationsmålsättningar ofta sätter upp ouppnåeliga 

personliga målsättningar som prioriteras före de mindre betydande organisatoriska 

målsättningarna (Fisher, 2009, s. 353).  

 

Diagram 2, Rangordning av motivationsfaktorer för godkända och auktoriserade 

revisorer i ett stort respektive litet kontor.  

 

Vi kan även se ett tydligt mönster i diagram 2 där godkända revisorer inte anser att en 

makthavande position har en betydande inverkan för deras motivation. Detta anser vi 

kan bero på att arbetssättet inom revisionsyrket är ett teamarbete där organisatoriska 

målsättningar uppnås tillsammans. Det medförde att de flesta av respondenterna 

upplevde att de inte hade ett personligt behov av att frispråkligt kontrollera andra 

medarbetare. Detta avviker från teorin som påpekar att den enskilda individen som 

motiveras av makt kommer att prestera bättre ifall det ges möjligheter att frispråkigt 

kontrollera och influera andra arbetskollegor (Fisher, 2009, s. 352–353).    

 

Vi kan även konstatera att majoriteten av respondenterna anser att det är av stor vikt att 

känna tillhörighet och acceptans i organisationen för att motiveras av att utföra de 

dagliga arbetsuppgifterna. “Det är klart att prestationsmål motiverar men om man inte 

har acceptansen i organisationen då skulle man ju inte få någon typ av bekräftelse och 

det skulle göra att man inte kunde jobba. Skulle man inte ha acceptansen av sin 

omgivning så skulle man inte kunna gå till jobbet så då måste den vara högt upp.” 

(Karin Pettersson) Detta bekräftas även av teorin som säger att individer som upplever 

acceptans och tillhörighet inom organisationen kommer bli mer motiverade och 

stimulerade vilket leder till att de presterar bättre i sitt dagliga arbete (Fisher, 2009, s. 

353). 

 

Vi kan utifrån McClellands prestationsteori dra slutsatsen om att motivationsfaktorn 

prestation är den faktorn som totalt sätt motiverar anställda mest inom 
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revisionsbranschen. Det kan bekräftas av teorin som poängterar att individen påverkas 

av alla tre motivationsfaktorer samtidigt, men att det dock oftast är en specifik faktor 

som influerar individen mer än de andra två faktorerna (Fisher, 2009, s. 352). Vi kan 

därför konstatera att majoriteten av revisorer motiveras främst av att ta ett personligt 

ansvar för att utföra en uppgift eller finna lösningar på ett problem (Abrahamsson & 

Andersen, 2005, s. 146–147). Detta stämmer även väl överens med revisorns 

huvudsakliga uppgift och roll i samhället.  

6.5.2 Chefers inverkan för medarbetares motivation  
Samtliga respondenter är eniga om att chefer främjar motivationen och produktiviteten 

bland medarbetare. “Först måste man veta vad man ska göra, vad är målet, vart är vi 

på väg, varför det är viktigt, varför gör vi som vi gör, varför gör vi inte något annat. 

Kort sagt varför ska jag sitta här vid skrivbordet och jobbar istället för att sitta hemma 

och kolla på en serie. Det är viktigt att det finns ett mål och att den tid jag lägger ned 

faktiskt utnyttjas till något vettigt och att det inte bara blir ett dubbeljobb. Där har vi 

som chefer ett väldigt stort ansvar. Det är viktigt att vi riktar in folk och kommunicerar 

med folk. Till exempel varför gjorde vi på det här komplicerade sättet när vi kunde gör 

det på ett lättare sätt. Jo, det berodde på det här skälet, så att det fanns en tanke bakom 

det hela osv. Så därför är det otroligt viktigt att man kommunicera kring det.” (Håkan 

Pettersson) Detta bekräftas i enlighet med tidigare studier som antyder att det blivit allt 

viktigare för medarbetare att förstå sig på de individuella och organisatoriska 

målsättningarna som i slutändan påverkar den anställdes självmotivation och trivsel på 

arbetsplatsen (Paul, 2012, s. 29).   

 

 å “Big 4” är uppbyggt efter en hierarkisk organisationsstruktur anser dock de flesta av 

respondenterna att organisationen i grunden ändå är ganska platt då samarbetet mellan 

medarbetarnas olika befattningar är A och O. Dessutom ges goda möjligheter för den 

anställde att få ta mer ansvar om denne känner sig klarar av det. Mer ansvar kan skapa 

en högre tillit bland medarbetare som i sin tur kan generera ett högre självförtroende och 

en ökad motivation hos den anställde. Detta bekräftar teorin som påstår att de anställda 

inom revisionsbranschen ofta arbetar i team där det är viktigt att individer bör inneha 

egenskaper och förmågor att vilja ta ansvar, delegera samt samarbeta (Artsberg, 2005, s. 

119).  

 

Studier visar att varje chef i ett företag har som ansvar att aktivt förbättra och 

upprätthålla den anställdes motivation (Vokić m.fl., 2008, s. 89). Kajsa Bengtsson 

instämmer med tidigare studier och berättar att “jag tror att en engagerad chef skapar 

ringar på vattnet och motiverar sina anställda.” Men det är även viktigt “att du blir 

sedd och att du märker att din insats gör skillnad och har en betydelse i revisionen. Att 

din insats verkligen var viktig och att detta lyftes fram. Det tror jag är viktigt oavsett 

vilket yrke du jobbar inom egentligen. För jag tror att vi alla vill känna att vi betyder 

någonting och vill bli sedda på ett eller annat sätt för det man gör. Och om man har 

någon uppifrån som kan sprida detta neråt på alla nivåer genom på det sätt som våra 

team är uppbyggda så är det bra.“ (Kajsa Bengtsson) Det bekräftar även tidigare 

studier som antyder att en av de viktigaste uppgifterna för chefer är att främja 

produktiviteten bland medarbetare och för att uppnå detta måste chefer därför förstå vad 

som motiverar den enskilda individen (Fisher, 2009, s. 347–348).   

 

Generellt sätt anser de flesta respondenterna att arbetsgivaren påverkat motivationen för 

att uppnå en högre befattning då det finns en tydlig karriärsstege inom 
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revisionsbranschen. “Du ska ju växa varje år och ta dig framåt” (Simon Andersson). 

Sedan finns det “tydliga utstakade vägar du “ska” gå” (Marcus Sjöblom). Det 

överensstämmer med tidigare studier som pekar på att den enskilda individens 

motivation kommer att öka om individen ges möjlighet att avancera inom 

organisationen samt tillges ett större personligt ansvar (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House 

& Wigdor, 1967, s. 370). Det anser vi kommer resultera i att de anställda blir mer 

involverad i sitt arbete samt kommer i kontakt med fler utmanande och intressanta 

frågeställningar. Vi kan vidare koppla detta till att majoriteten av samtliga respondenter 

även ansåg att varierande arbetsuppgifter, se vidare i diagram 1, är det som motiverar 

den anställde starkast i sitt dagliga arbete. 

 

Tidigare studier menar att det finns en positiv inverkan på den anställdes motivation 

som kan bero på organisationsstrukturen och dess möjligheter till avancemang (Paul, 

2012, s. 30). “Det finns ju inom organisationen ett utarbetat system för att jag ska ha 

den rollen och de arbetsuppgifter jag har. Det som är lämpligast för mig och det jag 

tros vara bäst för. Det finns ju ett counsellorsystem där det finns en counsellor som 

hjälper mig att finna de vägarna.” (Karin Petterson) Tanken med counsellorsystemet är 

att den ska stötta den anställde att uppnå den förväntningsbild som organisationen har 

genom att vägleda revisorn i den tydliga karriärsstege som ofta finns inom 

revisionsyrket. “För min del så har alltid den här stegen gjort att det alltid funnits en 

drivkraft att utvecklas och ta sig fram” (Marcus Sjöblom).  

 

Inom revisionsbranschen kan det framstå som naturligt att hela tiden tala om vart nästa 

steg är. Övergången mellan de olika stegen skapar en motivation hos den anställde att ta 

sig fram i karriären. Dessutom känns det självklart för majoriteten av respondenterna att 

lönen har en motiverande inverkan för att uppnå en högre befattning inom 

organisationen. “Det finns en stark motivation att ta nästa steg och det lönar sig snabbt 

att ta dessa “kliv” framåt” (Simon Andersson). Det stämmer väl överens med teorin 

som antyder att den anställde får en högre lön efter väl presterat arbete (Brooks m.fl., 

2009, s. 93–94; House & Wigdor, 1967, s. 370).  Vi anser att det därför är viktigt för 

organisationen att de tydligt framhäver deras värderingar och grunder samt hur de 

anställda kan uppnå organisationens målsättningar.   

6.5.3 Sammanfattning av 6.5 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det är av stor vikt för chefer att ha kännedom om 

vad som motiverar den anställde i sitt dagliga arbete. Vi kan fastställa att mindre kontor 

i större utsträckning motiveras av varierande arbetsuppgifter medan större kontor istället 

motiveras av en kombination av varierande och intressanta arbetsuppgifter. Utifrån det 

kan vi dra slutsatsen att det inte är arbetsuppgifterna i sig som har en betydelse utan 

snarare finna hur den anställde upplever arbetsuppgifterna som varierande, intressanta 

eller krävande. I enlighet med teorin kan det därför vara av relevans att finna det som 

motiverar den anställde för att så effektivt som möjligt öka prestationen och stimulansen 

hos den anställde (Fisher, 2009, s. 352).  

 

Vidare kan vi konstatera att prestationsmål och känna tillhörighet och acceptans inom 

organisationen är de två faktorer som generellt sätt anses vara viktigast för den 

anställdes motivation inom revisionsbranschen. I enlighet med teorin innebär det att 

individen behöver uppleva möjligheten av att lyckas men även ständigt uppleva rädslan 

av att misslyckas samt att individer som motiveras av tillhörighet kommer att prestera 

bättre när de upplever acceptans i organisationen (Fisher, 2009, s. 353). Däremot kan en 
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makthavande position motivera en anställd som innehar en högre befattning inom 

organisationen vilket även kan karakteriseras till att det är medarbetare med längre 

yrkesmässigerfarenhet som blir tilldelade mentorer och därav innehar en ledarposition 

(Fisher, 2009, s. 352–353).     

 

Det ligger även inom revisionsbranschens natur att hela tiden sträva efter att ta sig 

framåt i karriären. För att denna strävan ska existera måste chefer i enlighet med 

tidigare studier främja den anställdes motivation och produktivitet. Inom 

revisionsbranschen är medarbetaren den viktigaste tillgången inom organisationen och 

därför är det av ytterst intresse för arbetsgivaren att motivera sina medarbetare till att 

uppnå en högre befattning (Vokić m.fl., 2008, s. 90). I enlighet med tidigare studier kan 

vi dra slutsatsen att motivation har en positivt betydande inverkan för tentandens 

resultat på revisorsexamen.    

6.6 Trivsel på arbetsplatsen 

Arbetskollegorna på arbetsplatsen har visat sig vara genomgående den främsta 

trivselfaktorn bland samtliga respondenter. “Viktigast är alla människor som finns här 

på kontoret, alla kollegor” (Marcus Sjöblom). Samtliga respondenter beskriver sina 

arbetskollegor som unga, glada, engagerade och motiverande individer. Sedan anses det 

även vara viktigt med “företagets administration och policys värdegrunder” (Kajsa 

Bengtsson). Detta kan vi relatera till de grundläggande överlevnadsbehoven som 

Herzbergs dubbelfaktorteori antyder omges av bland annat personliga relationer och 

företagets policys och administration (Brooks m.fl., 2009, s. 93–94; House & Wigdor, 

1967, s. 370). Då revisionsbranschen är en kunskapsintensiv bransch är det viktigt att 

företaget värnar om dess enda tillgång, det vill säga de anställda inom organisationen 

(Vokić m.fl., 2008, s. 90). 

 

Generellt bland respondenterna ansågs arbetsmiljön ha en betydande inverkan för 

trivseln på arbetsplatsen. “Det är klart att det ska vara trevliga lokaler, annars blir man 

ju deppig. Så det påverkar definitivt motivationen” (Lars Karlsson). Dessutom anses 

arbetsmiljön vara “en grundsten då man kan arbeta med många andra saker men om 

inte arbetsmiljön fungerar så spelar det andra inte någon roll. Så arbetsmiljön skulle 

jag säga är grundläggande för trivseln på arbetsplatsen.” (Joakim Nilsson) Det 

bekräftar även teorin som påstår att arbetsmiljön har en stor inverkan på de anställdas 

grad av stolthet för sig själv och för det arbete de utför (Brooks m.fl., 2009, s. 93–94; 

House & Wigdor, 1967, s. 370).  

 

Men eftersom en stor del av arbetstiden sker ute hos kund ansåg en del av 

respondenterna att arbetsmiljön på kontoret inte utgjorde en väsentlig del i deras trivsel 

på arbetsplatsen.  et är “därför väldigt viktigt att som konsultbolag att jobba på att den 

anställde ska känna en tillhörighet till den specifika byrån när man är ute och jobbar 

för ditten och datten. För ibland är man ute 4 veckor i rad hos kunder men att få den 

känslan att det faktiskt är här jag jobbar på den här byrån, kräver faktiskt lite arbete.” 

(Håkan Pettersson) Detta kan vi relatera till teorin som säger att en högre trivsel på 

arbetsplatsen ökar den anställdes hängivenhet till organisationen (Stocks & Hardin, 

2001, s. 238).   
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Allmänt för samtliga kontor inom “Big 4” ansågs lönen vara en självklarhet för vad 

respondenterna förväntar sig ifrån sitt arbete. “Jag vill ha personlig utveckling och att 

det ska kännas meningsfullt. Sedan vill man såklart få ersättning för det också.” 

(Marcus Sjöblom) Det bekräftas av teorin som påstår att den anställde vill ha ut en 

rättvis lön efter utfört arbete (Brooks m.fl., 2009, s. 93–94; House & Wigdor, 1967, s. 

370). Genom att få svar på frågan; vad den anställde vill ha ut ifrån sitt arbete? är det 

möjligt att mäta den anställdes attityder för sitt arbete (Herzberg, 1959, s. 6–7). “Det 

jag tycker är roligt är det här med kundkontakt. Träffa nya kunder och människor, både 

internt och externt. Sedan är det även jättekul att se nya företag och se hur de fungerar 

och förstå litegrann hur de driver sina företag.” (Joakim Nilsson) Dessutom är det 

viktigt “att man känner sig behövd och gör någon slags nytta samtidigt som man har 

roligt” (Max Persson). Det stämmer väl överens med teorin som tyder på att det är av 

stor vikt för företaget att få de anställda att inse att det arbete de utför är betydelsefullt 

för organisationen (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House & Wigdor, 1967, s. 370). 

 

Sammanfattninsvis kan vi dra slutsatsen att arberskollegorna utgör en stor del av 

trivseln på arbetsplatsen för samtliga respondenter. Vi kan därför fastslå att 

arbetskollegor ligger till grund för den anställdes motivation för inlärning och personlig 

utveckling. Arbetsmiljön ansågs även vara av betydelse för trivseln på arbetsplatsen 

men dock inte i lika stor utstäckning eftersom revisorer arbetar ute hos kund under en 

större del av arbetstiden. Därför är det viktigt att företaget bygger upp ett starkt 

varumärke som den anställde gärna vill associeras med. Om dessa trivselfaktorer 

uppfylls tillsammans med att den anställde får en rättvis lön efter presterat arbete anser 

vi det finns goda förutsättningar för att den anställde kan uppleva trivsel på 

arbetsplatsen.               

6.6.1 Motivations- och hygienfaktorer 
Utifrån diagram 3 nedan kan vi utläsa att godkända och auktoriserade revisorer från ett 

stort kontor ansåg att hygienfaktorerna lön och personliga relationer och arbetsvillkor 

var grundläggande för trivseln på arbetsplatsen. I teorin finner vi att lön är en faktor som 

anställda inte motiveras av men de anställda vill ändock ha ut en rättvis lön utefter utfört 

arbete. Om de anställda inte kompenseras väl, kommer de vara missnöjda på sitt arbete. 

(Brooks m.fl., 2009, s. 93–94; House & Wigdor, 1967, s. 370) Sara Olsson instämmer 

med teorin och menar att “man vill ändå få en belöning i form av lön när man har 

presterat och lagt ned arbete.” Håkan Pettersson anser även att “lön tillhör en av 

grundfaktorerna, har man ingen vettig lön kommer man bli irriterad och om man har en 

orättvis lön kommer man efter ett tag att sluta.” Vi kan konstatera att lön har en 

betydande inverkan för trivseln på arbetsplatsen även fast majoriteten av respondenterna 

ansåg att lön inte är den viktigaste faktorn. Detta bekräftar tidigare studier som antyder 

att det inte finns något signifikant samband mellan lön och trivsel på arbetsplatsen bland 

revisorer (Stocks & Hardin, 2001, s. 248).    

 

Som tidigare nämnt arbetar revisorer ofta i team, där medarbetare samarbetar, tar beslut 

och genomför arbetsuppgifter tillsammans. Vi kan fastställa att majoriteten av samtliga 

respondenter ansåg att teamarbetet och personliga relationer och arbetsvillkor hörde 

samman. Herzberg poängterar att personliga relationer och arbetsvillkor utgör en 

betydelsefull del för trivseln på arbetsplatsen (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House & 

Wigdor, 1967, s. 370). Personliga relationer kan även förknippas med socialisering på 

arbetsplatsen. För att utveckla en känsla av kamratskap och lagarbete bör företaget 

avsatt en rimlig tid för socialisering på arbetsplatsen (Brooks m.fl., 2009, s. 93–94; 
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House & Wigdor, 1967, s. 370). Samtliga respondenter var eniga om att det finns utsatt 

tid för socialisering med arbetskollegor och personalaktiviteter. Dock sker 

personalaktiviter i större utsträckning mer frekvent på de större kontoren. 

 
Diagram 3, Sammanställning av hygien- och motivationsfaktorer för ett stort kontor. 

 

Vi anser att det verkar rimligt att personliga relationer och arbetsvillkor kommer så högt 

upp då en stor del av de tillfrågade respondenterna var eniga om att revisorsyrket är ett 

socialt men framförallt klientbaserat yrke. “Sedan måste man nog gilla sociala 

kontakter för att kunder utgör ju en viktig del i arbetet. För du måste trivas att arbeta 

med dina kunder.” (Max Persson) Genom goda personliga relationer på arbetsplatsen 

skapas samhörighet och lagarbete som därav kan öka graden av valid information 

mellan de anställda (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House & Wigdor, 1967, s. 370). Att den 

anställde bistås med valid infomration från sina medarbetare anser vi är en 

grundförutsättning för tentandens resultat på revisorsexamen. Genom valid information 

kan tentanden effektivt korrigera ett felaktigt beteende som bidrar till tentanden 

inlärningsprocess.  

 

Utifrån diagramet 3 och 4 kan vi även utläsa att motivationsfaktorn arbetet i sig skiljer 

sig markant mellan godkända och auktoriserade revisorer från ett stort och ett litet 

kontor. Det har visat sig att arbetet i sig har en större betydelse för respondenter från ett 

mindre kontor i jämförelse med ett stort kontor. Det kan bekräftas av tidigare studier 

som fastställer att mindre kontor har en snabbare karriärsutveckling, vilket vi anser 

medför att den anställde värnar mer om sitt arbete (Elg & Jonnergård, 2011, s. 50). De 

anställda får på ett mindre kontor ta mer ansvar som därav avspeglas i att den anställde 

upplever sig ha större påverkan på det slutliga utfallet. 

 

Dessutom kan vi tydligt utläsa att godkända revisorer i ett stort och ett litet kontor 

motiveras i större utsträckning av arbetet i sig.  I enlighet med teorin är arbetet i sig den 

viktigaste motivationsfaktorn för de anställda, det är därför av stor vikt för företaget att 

få de anställda att inse att det arbete de utför är betydelsefullt för organisationen (Brooks 

m.fl., 2009, s. 93; Chen, 2008, s. 108; House & Wigdor, 1967, s. 370). Vi antar att den 

markanta skillnaden kan bero på att godkända revisorer är relativt ”färska” i sina nya 
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ansvarstagande roller och motiveras därför starkare av själva arbetet i sig i jämförelse 

med auktoriserade revisorer som har en liknande arbetsroll inom organisationen under 

en längre period. Därför påstår teorin att det bör finnas tydliga och uppnåeliga mål för 

varje position samt att alla medarbetarna får regelbunden feedback. Detta för att 

medarbetarna ska uppleva att de utmanas och stimuleras i sitt arbete. (Brooks m.fl., 

2009, s. 93; Chen, 2008, s. 108; House & Wigdor, 1967, s. 370)  

 
Diagram 4, Sammanställning av hygien- och motivationsfaktorer för ett litet kontor. 

  

Det kan bekräftas av Fredrik Henriksson som menar att “Om man har för lite att göra 

så blir det för enkelt och det blir ostimulerande. Har man istället för mycket att göra så 

blir man istället stressad. Utan man behöver hitta en balans.” Vi kan utifrån teorin 

konstatera att det är viktigt att placera de anställda i positioner där de får använda sina 

färdigheter till fullo (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House & Wigdor, 1967, s. 370). Från vår 

datainsamling kan vi dra slutsatsen att respondenter från ett mindre kontor får i större 

utsträckning möjlighet till att använda sina färdigheter fullt ut genom att den anställde 

får i ett tidigare skede ta ett större ansvar.   

 

Vi kan utifrån vårt insamlade datamaterial konstatera att oavsett kontorsstorlek ansåg 

omkring 60 procent av respondenterna att igenkännelse för prestation bidrog till deras 

trivsel på arbetsplatsen. Det kan vi relatera till att den anställde ska känna sig behövd 

och uppskattad i sitt arbete för att finna motivation till att uppnå en högre befattning 

inom organisationen. “Igenkännelse för prestation är viktigt. Att någon lade märke till 

min prestation, att min prestation hade en betydelse, att det spelade roll. Det är 

jätteviktigt, det är centrala saker.” (Håkan Pettersson) Det bekräftar även teorin som 

tyder på att anställda i en organisation vill bli igenkända för sina prestationer på sitt 

arbete, oavsett vilken position de anställda innehar (Brooks m.fl., 2009, s. 93; House & 

Wigdor, 1967, s. 370). “Det är otroligt viktigt att man får någon form av respons då 

man lägger ner mycket timmar och jobbar ganska hårt. Då tror jag det är viktigt att 

man får direkt återkoppling.” (Robert Svennson)  

 

Hygienfaktorerna tillsyn, företagets policys och administration ansågs ha en inverkan 

för trivseln på arbetsplatsen för totalt en respondent från vardera ort. Det låga resultatet 
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kan bero på att respondenterna kan ha upplevt att faktorn tillsyn ansågs inneha en 

negativ innebörd. “Man vill inte ha för mycket tillsyn. Att någon kontrollerar en hela 

tiden och man får ingen frihet alls. Så till viss gräns kan det vara bra att få stöd när 

man behöver det.” (Fredrik Henriksson) Enligt teorin så är tillsyn en faktor som kan 

skapa ett missnöje hos de anställda genom bristfällig handledning (Brooks m.fl., 2009, 

s. 93–94; House & Wigdor, 1967, s. 370).“Tillsyn handlar mycket om feedback, att få 

en bekräftelse på “okej det här har jag gjort bra” och vad jag kan utvecklas på. Så 

tillsyn tycker jag är viktig. Att det är någon som tittar på vad jag har gjort och om jag 

har gjort fel så tycker jag man kan säga till.” (Lars Karlsson) Det stöds även av teorin 

som antyder att feedback upplyser i vilken grad den enskilda individen kan förstå ifall 

denne har utfört uppgiften på ett bra eller dåligt sätt (Chen, 2008, s. 108).    

 

Anledningen till att faktorn företagets policys och administration har fått ett så pass lågt 

resultat kan bero på att faktorn kan tas för givet bland medarbetare då den är en naturlig 

del av företagskulturen. “Företagets policys och administration, här kommer man in på 

företagskulturen som är viktig för den sätter ledning på vad det är man premierar” 

(Fredrik Henriksson). “Det klart att det underlättar för företaget att det finns välordnad 

policys och administration” (Karin Pettersson). Det bekräftar även teorin som tyder på 

att företagets policys och administration kan skapa ineffektivitet på arbetsplatsen om 

dem anses vara oklara eller onödiga, eller om inte alla anställda är skyldig att följa dem 

(Brooks m.fl., 2009, s. 93–94; House & Wigdor, 1967, s. 370). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att personliga relationer och arbetsvillkor, som 

innefattar bland annat arbetskollegor och relationen till klienter, bör vara god för att den 

anställde ska känna sig motiverad till att utföra sitt dagliga arbete. “Goda personliga 

relationer och arbetsvillkor medför att jag trivs på jobbet men det är samtidigt viktigt 

att jag har goda relationer med mina kunder. Det har en stor inverkan för min trivsel på 

jobbet.” (Lars Karlsson). För att det ska uppnås behöver den anställde känna sig behövd 

och uppskattad från både arbetskollegor och klienter samt få en rättvis ersättning för 

utfört arbete. Detta avspelar sig i att den anställde vill ha igenkännelse för sin prestation. 

Arbetet i sig har visat sig ha en större inverkan för godkända revisorers trivsel på 

arbetsplatsen.  

 

Trots att det enbart var ett fåtal respondenter som valde att belysa vikten av tillsyn och 

företagets policys och administration anser vi att det beror på att dessa redan finns med i 

det dagliga arbetet vilket gör att majoriteten av respondenter kan ta faktorerna för givet. 

Vore det hårdare tillsyn och sämre policys i företaget hade dessa faktorer troligtvis 

uppmärksammats på ett annat sätt än det de gör idag.   

6.6.2 Uttrycka ”sanna” känslor och konflikter på kontoret 
Respondenterna ansåg sig ha det högt i tak på samtliga kontor där de kunde uttrycka 

sina “sanna” känslor gentemot andra medarbetare ifall det var i rätt forum och på rätt 

plats. Vi har funnit i flera studier huruvida känslor som upplevs och uttrycks i 

arbetsmiljön har en stor inverkan på inlärningsförmågan och det arbetsrelaterade utfallet 

(Liu m.fl., 2011, s. 95–96). Det är därför viktigt att medarbetarna kan föra en öppen och 

ärlig kommunikation. “Företagskulturen ska ju främja en öppenhet men det är nog mer 

på en individnivå” (Fredrik Henriksson). För att “du kan inte uttrycka dina “sanna” 

känslor i alla situationer, det vore bara jättekonstigt” (Håkan Pettersson). Men 

forskning har visat att ifall individer undertrycker sina negativa känslor påverkas deras 

memoreringsförmåga negativt. Detta resulterar i sin tur till att individen är mindre 
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effektiv i sin inlärningsprocess vilket skulle kunna resultera i ett sämre resultat på 

revisorsexamen (Liu m.fl., 2011, s. 95–96; Muro & Jeffrey, 2008, s. 327). 

 

Majoriteten av respondenterna har upplevt att det funnits konflikter på arbetsplatsen 

men det har inte varit några konflikter som inte gått att lösa. “Jag skulle säga att jag ser 

lite konflikter men det mesta är i så fall gnäll på fikarasterna och det sker väl på alla 

arbetsplatser” (Sara Olsson). Om det skulle ske en konflikt på arbetsplatsen ansåg de 

flesta respondenter att det var fullt möjligt att lösa konflikten sinsemellan teamen vilket 

gjorde att konflikten på så vis vanligtvis inte behövde pågå under en längre tid. ”Om 

man har problem med någon speciell person så ska vi ha så pass högt i tak att ”du, det 

där som du precis sa eller gjorde tyckte inte jag var okej”. Eller om det gäller en mer 

organisatorisk fråga så kanske man tar upp det i sin grupp, redovisningsgruppen eller i 

revisionsgrupperna. Det är först för att se om man kan lösa det i gruppen eller om det 

är något som behövs lyftas till kontorsledningen eller något såndant.” (Lars Karlsson)  

 

Ett stort antal respondenter ansåg att det var en självklarhet att alla anställda inte kunde 

komma överens med alla.”Vi kan ”välja” vilka vi vill arbeta med så du behöver inte om 

du inte kommer överens med personen att arbeta med den personen” (Max Persson). 

Skulle det därför ske en konflikt inom uppdragsteamen eller att en anställd inte skulle 

kunna samarbeta med en annan anställd så är det fullt möjligt att ersätta personen med 

någon annan.    

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av respondenterna ansåg att de 

kunde uttrycka sina “sanna” känslor gentemot sina medarbetare. I enlighet med tidigare 

studier kan vi dra slutsaten att ifall respondenterna kan föra en öppen och ärlig 

kommunikation mellan sina medarbetare, där de inte undantrycker sina “sanna” känslor 

kommer det att bidra till ett högre välbefinnande. Vi anser att det i sin tur har en 

inverkan för hur väl tentanden presterar på revisorsexamen eftersom det påverkar 

inlärningsprocessen.  

 

På liknande sätt som att kunna uttrycka ”sanna” känslor har motivations- och 

hygienfaktorerna en betydelse för den anställdes trivsel på arbetsplatsen. Vi kan utifrån 

vår datainsamling dra slutsatsen att respondenterna ansåg att trivseln på arbetsplatsen 

har en betydande inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen.    
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6.7 Mentorskap och Lärande 

Samtliga kontor inom “Big 4” blir tilldelade en yngre medarbetarassistent som 

vanligtvis går under namnet fadder eller handledare. Den yngre medarbetaren hjälper 

mestadels den nyanställde med de praktiska bitarna och vardagliga rutinerna. ”Faddern 

har som uppgift att fånga upp eventuella frågetecken och hänvisa hur man ska göra på 

stort som smått. Det är även fadderns uppgift att informera den nyanställda om 

organisationens regler och förhållningssätt.”(Joakim Nilsson) Det bekräftas av tidigare 

studier som påstår att en fadder kan ha en avgörande roll när det gäller för den 

nyanställde att lära och förstå sig på de olika formella reglerna (Elg & Jonnergård, 2011, 

s. 33).   

 

Vidare tilldelas de nyanställda en mentor, counsellor, performance manager eller coach. 

Gemensamt för alla kontor är att den första mentorn som den nyanställde tilldelas 

“brukar ha en lite mer senior position, personen har kanske jobbat tre till fyra år. 

Sedan när man har arbetat lite längre, kanske efter fem år så brukar man få en som 

jobbat tio till femton år.”(Max Persson) Detta stämmer väl överens med hur teorin 

beskriver mentorskapet som “den process genom vilken en anställd med längre 

erfarenhet har en aktiv roll i en yngre kollegas utveckling. Oftast sker detta på 

chefsnivå eller bland professionella medarbetare.” (Granberg, 2011, s. 466) Mentorn 

kan även vara din gruppchef men Håkan Pettersson berättar har samma gruppchef som 

mentor”(Håkan Pettersson). Det beror på att mentorn ska kunna vara så objektiv som 

möjligt i sina bedömningar samt att den anställde ska kunna ha möjlighet att uttrycka 

sina “sanna” känslor. Men detta är något som inte alltid upplevs och eftersträvas på alla 

kontor.  

 

Vi kan dra slutsatsen att det är i större utsträckning vanligare i ett mindre kontor att din 

mentor kan vara din gruppchef på grund av färre seniora medarbetare. Dock innehar 

mentorn i huvudsak liknande roll i samtliga kontor inom ”Big 4” oavsett kontorsstorlek. 

“Det är med en counsellor som man diskuterar karriären med och vad man vill jobba 

med för uppdrag och dina utvärderingar och sådana typ av frågor” (Simon 

Andersson). Detta kan vi styrka med tidigare studier som antyder att det är mentorn som 

ger råd i hur adepten kan utveckla sin yrkesskicklighet, kompetens, kunnande och 

erfarenhet för att framgångsrikt gå vidare i karriären (Granberg, 2011, s. 466).     

 

Då vi inte har någon vetskap om huruvida tilldelningen av mentorer sker i “Non Big 4” 

misstänker vi att mentorskap kan vara en av anledningarna till varför kontor inom “Big 

4” presterar bättre på revisorsexman än ”Non Big 4”. Det grundar vi på att ”Big 4” 

använder sig av mentorskap kontinuerligt under hela anställningstiden. Detta bekräftas 

av tidigare studier som påpekar att mentorskap bidrar till att den nyanställda kommer 

snabbare in i sitt arbete som leder till högre motivation vilket vanligtvis resulterar till att 

den nyanställda presterar bättre (Granberg, 2011, s. 466; Kram & Isabella, 1985, s. 

111). 
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Diagram 5, Resultatfördelningen på revisorsexamen för “Big 4” och “Non Big 4”.  

 

Samtliga respondenter från ett stort respektive litet kontor har under sin 

yrkesverksamma tid haft en mentor. “Man kommer alltid ha en coach så länge du 

jobbar på den här byrån” (Lars Karlsson). Majoriteten av respondenterna anser att 

mentorskapet är viktigt och att de värnar om deras relation med mentorn. Det kan vi 

relatera till tidigare studier som bekräftar att det är ett faktum att det finns en interaktion 

mellan mentorn och den anställde samt att båda individerna gynnas av relationen som 

gör det vitalt och betydande för båda parter (Granberg, 2011, s. 466; Kram & Isabella, 

1985, s. 111).“Det är viktigt att man kan vända sig till någon som har mer erfarenhet 

och som man kan ventilera med” (Karin Pettersson). Det styrker tidigare studiers 

påstående om att det är viktigt att mentorn är en mer erfaren medarbetare som genom 

vägledning blir en förebild för den anställde (Granberg, 2011, s. 466, 532). 

 

Respondenterna beskriver att det är viktigt att mentorn är “så pass lik en själv så man 

förstår varandra men så pass olik så man får in lite nya inspel”(Håkan Pettersson). 

Däremot pekar tidigare studier på att den anställde tenderar att knyta kontakter och 

bygga relationer med dem som liknar en själv (Elg & Jonnergård, 2011, s. 33–34).  Det 

kan också bli problematiskt ifall “man är alldeles för lika, då blir det inte så mycket 

ifrågasatt eller om någon av parterna är väldigt viljestark”(Siv Larsson). Teorin ser 

dock ingen problematik med att mentorn liknar en själv utan antyder istället på att det är 

en fördel om den anställde får en mentor som liknar en själv (Elg & Jonnergård, 2011, s. 

33–34). Vi instämmer med tidigare citat om att mentorn inte ska vara helt lik aspiranten 

för att mentorskapet ska uppfylla sin funktion att bidra med personligt stöd och 

karriärsutveckling.    

 

Huruvida mentorskapets funktion uppfylls bero på “hur duktig mentorn är eller hur 

mentorn vill att jag ska jobba, det är det som avgör ifall jag får feedback på om jag har 

gjort något bra eller dåligt”(Joakim Nilsson). Teorin tyder på att mentorskap kan 

förbättra den enskilda individens utveckling framförallt under början på karriären (Kram 

& Isabella, 1985, s. 110). Vilket stämmer in på en del respondenter som anser att “jag 

hade mest nytta av coachen i början på min karriär här men nu är man lite mer 

självgående och jag vet ungefär hur allting fungerar och vad som förväntas att jag ska 

göra” (Lars Karlsson). Det gör att en del respondenter avviker från studier som visar på 

att mentorskap även kan vara till fördel för revisorer som arbetat i organisationen en 

längre period (Kram & Isabella, 1985, s. 110).   
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Andra respondenter anser att det är viktigt att “i början tidigt komma in i rätt tänk för 

det får man igen mycket senare”(Joakim Nilsson). Robert Svensson beskriver att 

mentorskap har “varit väldigt bra för att kunna bolla om vad man ska göra för att nå 

nästa nivå, vad man ska tänka på. Det har även varit ett bra stöd för hur man ska agera 

och bete sig för att passa organisationen och ta sig vidare.” Det kan bekräftas av 

tidigare studier som tyder på att mentorskap har som avsikt och målsättning att förbättra 

möjligheter att hantera karriärsutveckligen inom organisationen (Collin m.fl., 2007, s. 

23). Men “oavsett vem jag har som mentor, det kan vara en påskrivande revisor eller 

revisionsansvarig, så är det mentorns åsikt och inställning som avgör om jag får 

feedback” (Joakim Nilsson). Teorin påstår att den enskilda individen tenderar till att bli 

mer tillbakadragen på grund av bristen på valid information och feedback (Argyris, 

1976, s. 368). Därför är det viktigt att den person som väljer att vara mentor verkligen 

vill vara det för att uppnå önskat resultat. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån detta dra slutsatsen att som revisorsassistent har 

mentorskapet en stor inverkan i hur den anställde prestarar på sitt arbete.  Mycket av det 

ansvaret ligger i mentorns händer, då det är mentorns huvudsakliga uppgift att vägleda, 

föreslå lämpliga uppdrag samt ge feedback på vägen för den anställde som i slutändan 

ska bidra till personlig utveckling. För att det ska uppnås behöver den anställde tilldelas 

en mer erfaren och engagerad medarbetare att vända sig till. Utifrån det insamlade 

datamaterialet kan vi konstatera att denna person inte ska vara helt lik en själv för att 

personen i sin tur kunna bistå med objektiv feedback som ska bidra till personlig 

utveckling. Vi kan konstatera att mentorskap uppfyller störst funktion i början på 

karriären för att den anställde ska kunna komma in i rätt tänk och göra rätt val men även 

ha mentorn som bollplank löpande under hela sin karriärsutveckling.    

6.7.1 Fördelning av aspiranter och antalet formella träffar 
Vi kan se att antalet aspiranter skiljer sig relativt mycket mellan samtliga kontor inom 

“Big 4”.   å mindre kontor tycks mentorerna ha färre aspiranter per mentor vilket kan 

bero på det lägre antalet anställda på kontoret. Dock anser vi att det är individuellt i hur 

många aspiranter varje mentor har. Siv Larsson poängterar att: “Det beror lite på. Jag 

har två stycken aspiranter, men en av dem som jag jättegärna skulle vilja ha som 

mentor har redan kanske 7–8 stycken aspiranter.” Men överlag verkar samtliga kontor 

ha satt en rekommenderad gräns på cirka 4–5 stycken aspiranter per mentor. Det beror 

på att mentorerna ska kunna vara så uppmärksamma och engagerade för varje aspirant 

som möjligt. “Vid fler än 4 stycken så tror jag det blir svårt att ge tillräckligt med 

uppmärksamhet till alla“(Håkan Pettersson). Kajsa Bengtsson säger att “För att hinna 

vara counsellorn på en accepterad nivå har vi satt ett maxansvar för 10 personer men 

vi ser helst att man är ansvarig för kring 5 stycken personer. För tidigare hade du som 

gruppchef ansvar för alla och det är skillnad att hålla 5–6 stycken utvecklingssamtal 

kontra 26 stycken, det säger sig självt.” Vi kan dra slutsatsen att det är mer fördelaktigt 

för aspiranten om varje mentor har ett lägre antal aspiranter per mentor. Detta för att 

mentorn ska kunna ägna tillräckligt med tid och energi som krävs för varje aspirant. Det 

anser vi kan skapa bättre förutsättningar för att mentorskapet ska uppfylla sin funktion.   

 

Antalet formella träffar med sin mentor variera mellan 3–5 stycken för samtliga kontor 

inom “Big 4”. Gemensamt för samtliga kontor råder det ett minimumkrav på tre stycken 

formella träffar per år. Dock kan antalet träffar variera “individuellt då man kan boka in 

fler möten utöver de fasta träffarna” (Robert Svensson). Sedan sker det informella 

träffar i betydligt större utsträckning. Antalet informella möten varierar kraftigt mellan 
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respondenterna, Håkan Pettersson berättar att “vi träffas informellt flera gånger i 

veckan, på olika uppdrag och sammanhang.” Medan Marcus Sjöblom berättar att “vi 

träffas inte så ofta som vi borde för chefen sitter på ett annat kontor i Skellefteå. Vi har 

ständig kontakt via telefon och om det har varit några frågor så har jag kunnat lyfta 

luren.“  

 

Vi kan inte konstatera att det råder någon skillnad mellan kontoren inom ”Big 4” 

eftersom samtliga kontor har lika många formella träffar med sina mentorer. Däremot 

anser vi det är av stor vikt att mentorn är engagerad och tar sin ansvarstagande roll som 

mentor. ”När vi väl har våra möten ser jag gärna att min mentor helhjärtad går in i sin 

roll som mentor” (Siv Larsson) Initiativet till att ha fler träffar utöver de formella har vi 

uppmärksammat ligger i större utstäckning hos aspiranten själv. Vi kan därför dra 

slutsatsen att det är viktigare att ha få kvalitativt givande möten än kvantitativa träffar.  

6.7.2 Mentorns påverkan vid avläggandet och mentorskapet 

bidrag till lärandet 
Majoriteten av respondenterna var eniga om att sin mentor i stort inte hade haft någon 

påverkan i valet av att avlägga revisorsexamen. “Hade min mentor sagt ”nej, jag tycker 

du ska vänta” så skulle säga nej jag vill skriva nu” (Siv Larsson). Medan en annan 

respondent svarat “det som han kan ha påverkat är att han haft en positiv inställning till 

mitt avläggande. Men jag har redan sedan jag började här haft som målsättning att 

skriva provet. Min counsellor har enbart sagt ”okej, kör på det” och har mer pushat 

mig att göra det än att han fått mig att gör det valet.” (Sara Olsson) Enstaka 

respondenter anser att mentorn haft en påverkan vid avläggandet av revisorsexamen 

som bland annat Katrin Petterson som menar att “han tror ju på mig så det är klart att 

han har gjort det.” I enlighet med Sara Olsson citat bekräftar tidigare studier att 

mentorn ska bidra till support för karriärsavancemang (Kram & Isabella, 1985, s. 110).  

 

Vi kan konstatera att mentorn uppfyller sin funktion genom att bidra med den support 

som eftersträvas men dock har vi uppmärksammat att en del respondenter fått bristande 

support och engageman från mentorn genom att inte bistå med motargument för att 

avlägga revisorsexamen. Detta anser vi kan vara en bakomliggande faktor till att en del 

tentander inte klarar revisorsexamen samt skapar onödigt höga kostander för 

arbetsgivaren. Det kan vi styrka med att det var en respondent som hade misslyckats 

med revisorsexamen och ansåg att tidigare nämna orsaker låg till grund för resultatet.    

  

En stor del av respondenterna var överens om att mentorskap bidrar till lärandet. “Ja 

rätt utfört bidrar mentorskap till lärande för båda två. Både den som agerar som 

mentor, en mer erfaren medarbetar och den som jobbar som medarbetare, junior. Men 

som t.ex. i skolan så ställs det ju krav för att det ska bli bra för båda. Det behöver både 

vara en bra lärare och en elev som vill lära sig.” (Joakim Nilsson) Det stämmer även in 

på tidigare studiers definition av mentorskap, vars syfte är att en anställd med längre 

erfarenhet ska ha en aktiv roll i en yngre kollegas utveckling. Därtill får mentorn i sin 

tur tekniskt och psykologiskt stöd genom att utveckla yngre medarbetare. (Granberg, 

2011, s. 466; Kram & Isabella, 1985, s. 111) Eftersom en del av respondenterna nyttjat 

sin mentor på olika vis kan det därför ha skapat olika uppfattningar om vad 

mentorskapet bidrar till. “Mentorskapet bidrog i alla fall till att man får jobba med rätt 

saker. Att man får vägledning om vad man ska lära sig.” (Robert Svensson) Det kan 

kopplas till tidigare studier som antyder att mentorn hjälper den anställde att utveckla 



75 

 

kompetens genom att erbjuda rådgivning, vägledning och hjälp med karriärsplanering 

(Granberg, 2011, s. 466; Kram & Isabella, 1985, s. 111).  

 

Likvärdigt svarade en del av respondenterna att “mentorn ska hjälpa dig att få dig att 

inse vad du kan lära och vad du vill lära dig för att sedan visa dig hur du kan lära dig 

det. Så på så vis kan det vara en del av lärandet.(Marcus Sjöblom) Det överensstämmer 

med tidigare studier som pekar på att det är mentorn som har i uppgift att ge råd för hur 

aspiranten ska kunna utveckla sin kompetens för att framgångsrikt gå vidare i karriären 

(Granberg, 2011, s. 466). Däremot anser Marcus Svensson vidare att ”mentorn inte är 

den personen som berättar att det är så här du ska göra, utan mentorn fungerar mer 

som en coach som stöttar dig i jobbet.” (Marcus Sjöblom) Det avviker från tidigare 

studier som antyder att inom revisionsbranschen är det mentorn som har den 

huvudsakliga uppgiften att utbilda aspiranten konsten av revision (Collin m.fl., 2007, s. 

23).  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstarera att mentorskapet har en inverkan för den 

anställdes lärande men i olika grad. Max Persson hävdar att “på något sätt är lärande 

implicit, att du lär dig genom att du arbetar och att du får rätt roller och rätt uppdrag. 

Där är ju mentorskap ett stöd för att du ska få den här utvecklingen och i utvecklingen 

ligger det ju mycket i att du ökar din kunskap och kompetens.” Det stämmer väl överens 

med tidigare studier som påvisar att mentorskap har som avsikt att förbättra individens 

möjligheter att hantera karriärsutveckling inom organisationen samt att det råder ett 

positivt samband mellan mentorskap och karriärsutveckling (Collin m.fl., 2007, s. 23; 

Viator, 2001, s. 79). 

6.7.3 Personliga lärandet 
Vad som påverkar respondenternas personliga lärande varierade relativt mycket från 

person till person. Karin Pettersson anser “att göra saker rätt, är min största drivkraft i 

mitt lärande.”  Det är i enlighet med Argyris (1976, s. 365) som anser att meningen 

med lärande är att upptäckt och korrigera ett felaktigt beteende. Detta kan även kopplas 

till revisorns huvudsakliga uppgift som är att upptäcka, rapportera och korrigera fel i 

den finansiella rapporten (Johnson m.fl., 2002, s. 641).  

 

Simon Andersson ansåg att inlärningen sker “bäst genom praktiskt tillämpning.” Vilket 

också bekräftas av tidigare studier som tyder på att individen kommer att upptäcka sina 

egna styrkor och svagheter genom praktiskt arbete (Liu m.fl., 2011, s. 98). Att arbeta 

praktiskt i ett företag ansågs bland en stor del av respondenterna vara en viktig 

förutsättning för det personliga lärandet. Då är det viktigt att de anställda får “jobba 

med nya saker och få nya ansvarsområden. Det anser jag är den största källan till ny 

kunskap”(Robert Svensson) Men då gäller det för merparten av respondenterna att “det 

ska ha en relevans för mitt yrke, att jag kommer ha nytta av det i mitt yrke eller att det 

gör det enklare för mig där jag får möjlighet att utveckla den kunskap jag redan har. Vi 

går ju framåt för vi är lata, det är där jag känner mig motiverad att lära mig.” (Joakim 

Nilsson) Det kan sammankoppas med studier som påstår att lärandet är 

erfarenhetsbaserat, där lärandet går ut på det individen redan kan (Granberg, 2011, s. 

337).  

 

Det ansågs även viktigt för det personliga lärandet att “finna varför denna fråga är 

prioriterad före de andra frågorna för det finns ju miljoner saker jag kan lägga ned tid 

på. Whats in it for me? Vad får jag ut?”(Håkan Pettersson) Det är därför viktigt för 
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revisionsbyråers fortlevnad att lyfta fram varför just dessa arbetsgifter är viktiga för att 

revisionsbyrån ska kunna garantera en hög revisionskvalité (Herrbach, 2001, s. 787; 

Payne m.fl., 2010, s. 207–208). För att detta ska uppnås betonar Håkan Pettersson att 

“feedback är väldigt viktigt för att kunna förstå vad som är prioriterat.”  

 

Feedback var den faktor som alla respondenter ansåg sig ha en positiv inverkan på det 

personliga lärandet, både negativ och positiv feedback. Kajsa Bengtsson sammanfattar 

att sitt personliga lärande “är en kombination av eget förkovrande och feedback på det 

man gör, framförallt feedback är jätteviktigt för det personliga lärandet.” Teorin är av 

samma mening och förklarar att feedback är som katalysatorn som effektiviserar 

inlärningsprocessen hos individen i organisationen (Argyris, 1976, s. 365).  Lars 

Karlsson berättar att: “jag kan sitta och göra någonting och tro att jag gör det jättebra 

men så kanske jag gör det helt fel, då vill jag ha feedback på det.” Han berättar vidare 

att få “förklara för andra när de ställer frågor eller när jag själv ställer frågor och 

stöter på problem det påverkar mitt personliga lärande.” I enlighet med teorin får den 

anställde ett tekniskt och psykologiskt stöd genom att utveckla andra medarbetare för 

organisationen som gynnar utvecklingen av organisationen (Granberg, 2011, s. 466; 

Kram & Isabella, 1985, s. 111). 

 

Avslutningsvis kan vi utläsa i Max Perssons syn på sitt personliga lärande att “det 

ligger väl i ett eget intresse att lära och att man faktiskt behöver sina kunskaper i sitt 

jobb hela tiden. Jobbet blir ju roligare när man kan hjälpa både internt och externt mot 

kunder, vilket du i större utstäckning kan ifall du kan mycket.”  

 

Vi kan dra slutsatsen att det personliga lärandet varierade mellan ett antal respondenter 

men vi kan fastställa att samtliga respondender ansåg att revisionen ska ske på rätt sätt. 

Siv Larsson konstaterade att ”mitt mål är att det hela tiden ska vara rätt” och Sara 

 lsson instämer med ”jag vill göra det rätt.” Vi hade räknat med en liknande respons 

från samtliga respondenter då det ligger i revisorns roll att kontrollera och korrigera den 

finansiella rapporten.  Det är även viktigt för organisationer att kunna belysa för de 

anställda vilka frågor och vilka arbetssätt som organisationen är av betydande karaktär. 

Därefter bör organisationen ge kontinuerlig feedback på hur de enskilda individerna 

presterar på sina nya ansvarsområden för att ge ett varaktigt beteende. 

6.7.4 Kontinuerlig feedback 
Samtliga respondenter får i sitt dagliga arbete kontinuerlig feedback. Alla kontor inom 

“Big 4” har “ett utvärderingssystem där vi alltid har någon som reviewar det man gör” 

(Siv Larsson). Det är naturligt inom revisorsyrket att det är någon som kontrollerar och 

uppmärksammar ens arbetsprestation. Detta är något som karaktäriseras av en hierarkisk 

organisationsstruktur som genom kontrollåtgärder förmedlar organisationen värderingar 

(Argyris, 1976, s. 368; Serrat, 2009, s. 4).  

 

Samtliga kontor inom ”Big 4” är “skyldiga att kontrollera och uppmärksamma ens 

prestation, för en rättformig metodik. Allt material ska reviewas, det vill säga att allt 

ska granskas för att kunna kvalitetssäkra revisionen. Reveiw blir ju mindre och mindre 

detaljerad ju mer erfaren du är. Men som nyanställd så kvalitetssäkras allt du gör av en 

äldre medarbetare. Men det är klart att allt jag som, auktoriserad manager, skriver gås 

ju inte igenom i detalj men det stäms av och man för en dialog.”(Kajsa Bengtsson) 

Utifrån det kan tentanden få indirekt feedback på sina färdigheter inför avläggandet av 

revisorsexamen. I enlighet med tidigare studier effektiviserars även tentandens 
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inlärningsprocess genom feedback och mentorskap samt praktisk utövning i det dagliga 

arbetet (Collin m.fl., 2007, s. 23; Liu m.fl., 2011, s. 98). Simon Andersson berättar att 

de inför avläggandet av revisorsexamen hade “en gång varannan vecka, 

telefonkonferenser där vi via dator har en slideshow om olika ämnen som exempelvis 

beskattning.  Där kan man få ställa frågor och få feedback. Det är lite grann så att om 

man inte frågar direkt så får man inte feedback inför provet.”  

 

Vi kan utifrån datainsamlingen konstatera att denna feedback sker på tentandens egna 

initiativ och fås därför inte kontinuerligt under perioden inför avläggandet av 

revisorsexamen. I enlighet med tidigare citat uppger Fredrik Henriksson att han inte 

heller fått “personlig feedback utan att det fanns internutbildningar inför 

revisorsexamen. Så mentorn har inte så mycket med det att göra. Dock är det många 

seniora som hjälper en om man kör fast så det är väl mer den typen av feedback.” Det 

överensstämmer med tidigare studier som påvisar att med hjälp av mentorskap får den 

anställde utveckla sin yrkesskicklighet, kompetens, kunnande och erfarenhet för att 

framgångsrikt gå vidare i karriären (Granberg, 2011, s. 466).   

 

Vi kan dra slutsatsen att feedback har en inverkan för tentandens lärande. Det är vanligt 

att feedback framkommer inom revisorsyrket genom de olika utvärderingssystem som 

finns inom organisationen. Däremot kan vi konstatera att den feedback som fås inte 

enbart är kontinuerligt inför avläggandet av revisorsexamen utan snarare löpande under 

den anställdes dagliga arbete. Trots det kan vi se en koppling till att feedback bidrar till 

lärandet och effektiviserar inlärningsprocessen för tentanden.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att mentorskapet och lärandet på arbetsplatsen bestäms 

i stor utsträckning av kvaliteten på samspelet mellan medarbetarna. I enlighet med 

teorin är det därför viktigt att medarbetarna för en öppen och ärlig kommunikation 

gällande medarbetarnas emotionella upplevelser sinsemellan, vilket resulterar i att de 

ökar sitt psykologiska välbefinnande. Dessutom krävs det att medarbetaren får 

kontinuerligt feedback på sitt arbete. Detta leder i sin tur till att de anställda blir mer 

mottagliga att tillsammans lösa nya uppgifter och därigenom utveckla sina färdigheter. 

(Liu m.fl., 2011, s. 95–96) Mentorskap och lärandet har därmed en positiv inverkan för 

tentandens resultat på revisorsexamen.  

6.8 Kontorsstorlek 

En stor del av respondenterna ansåg att mindre kontor klarar sig bättre på 

revisorsexamen men att större kontor klarar sig bättre på högre revisorsexamen. 

Anledningen till det anser Simon Andersson utifrån egna erfarenheter beror på ”vilka 

typer av frågor som kommer. Jag hade enklare för auktoriserade än för godkänt 

eftersom det var mycket frågor om exempelvis IFRS som vi arbetar mycket med här på 

Stockholmskontoret.” Även Marcus Sjöblom anser att “de som är väldigt nischade mot 

stora bolag har haft svårare på revisorsexamen men sedan har de kanske haft det 

lättare på högre revisorsexamen för det behandlar mer internationella IFRS frågor som 

vi inte jobbar speciellt mycket med här på ett mindre kontor.”  

 

Kajsa Bengtsson instämmer med tidigare citat och menar att “ifall man jobbar på ett 

större kontor så jobbar du med större kunder och har lite lättare att klara auktorisation 

för om du enbart har jobbat på ett litet kontor då stöter du inte på den typen av 
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uppdrag.” Detta kan styrkas av tidigare studier som antyder att större kontor behandlar 

mer komplexa frågor eftersom större klienter tenderar i större utsträckning att vända sig 

till större kontor (Jonnergård ur Elg & Jonnergård, 2011, s. 50; Jonnergård m.fl., 2010, 

s. 736). I enlighet med tidigare citat från Marcus Sjöblom nämner tidigare studier att en 

specifik branschförståelse kan leda till en ökad kompetens hos revisorn (Humphrey 

m.fl., 2006, s. 158). Dock anser vi att det kan ha en negativ effekt ifall tentanden är allt 

för nischad mot en specifik bransch eftersom det kan leda till att tentanden går miste om 

vitala kunskaper inom andra områden.  

 

Andra respondenter ansåg istället att det är “svårare för någon från ett mindre kontor 

att klara provet än vad det är för någon som jobbar på ett större kontor. För då finns 

det så mycket mer kunskap bland de påskrivande eller bland alla egentligen som man 

kan ta del av. Man stöter på många olika problem, stöter på många olika sätt att lösa 

saker som man kanske inte får på ett mindre kontor. Så ja, jag tror att kontorsstorlek 

kan ha en inverkan.” (Lars Karlsson) Vilket överensstämmer med tidigare studier som 

uppger att den anställde bygger upp sin kompetens genom att praktiskt arbeta i bolaget 

(Collin m.fl., 2007, s. 19; Liu m.fl., 2011, s. 98).  

 

Karin Pettersson har erfarenhet av att ha arbetat på både Stockholm och Umeå kontoret 

inom samma revisionsbyrå och hon menar att “man jobbar ju tightare med varandra i 

ett mindre kontor. I Stockholm jobbar man i olika team. Man kan ju då jobba med 

massor med andra, här får man göra mer det är liksom mer varierande arbetsuppgifter 

och det gör man inte i Stockholm.”  

 

Simon Larsson poängerar att det inte är storleken av kontoren och dessa nätverk som är 

avgörande för utfallet på revisorsexamen. Han anser att” kontorsstorleken skulle kunna 

vara rätt liten ifall man har rätt personer runt omkring sig. Har jag väldigt duktiga 

personer och personer som har skrivet provet relativt nyligen och att man har flera som 

ligger på olika utbildningsnivåer så tror jag man kan ha ett relativt litet kontor. För att 

detta ska vara möjligt så krävs det att man minst är 5–6 stycken på kontoret.” Detta 

avviker från tidigare studier som antyder att med hjälp av större nätverk av olika 

kompetenser kan ett problem angripas från flera olika infallsvinklar vilket effektiviserar 

lärandet (Argyris, 1976, s. 365).  

 

Utformningen och sammansättningen av medarbetare på uppdragsteamen ser överlag 

identiska ut för samtliga kontor inom ”Big 4”, det som avgör skillnaden är storleken på 

uppdragen. Vanligtvis består uppdragsteamet av en till tre assistenter, en senior, en 

manager och en påskrivande revisor, beroende på vilket uppdrag det är så ser 

revisionsbyrån över kompetensen som behövs. “Jag tror inte det är någon fokus på 

ålder eller kön utan mer på vilka kompetenser det är vi behöver för att lösa det här 

uppdraget på det effektivaste sättet” (Lars Karlsson).  

 

Tanken med uppdragsteamen är att sträva efter en pyramidformad struktur. Storleken på 

revisionsbolaget har också en betydelse för vilka uppdrag och positioner en revisor har 

(Jonnergård ur Elg & Jonnergård, 2011, s. 50). Detta kan vi relatera till vår 

datainsamling eftersom storleken på uppdragsteamen skiljer sig åt mellan större 

respektive mindre kontor. Tidigare studier tyder även på att de är större 

revisionsbolagen som har stora revisionsteam och specialistavdelningar och som också 

talar för att stora klienter tenderar till att vända sig till större revisionsbyråer i jämförelse 

med små revisionsbyråer (Jonnergård ur Elg & Jonnergård, 2011, s. 50).  Vi kan därför 
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dra slutsatsen att det är ofta vanligare med större uppdragsteam för större kontor på 

grund av utbudet av företag. Det gör att revisorer på ett stort kontor i större utsträckning 

kommer i kontakt med mer komplexa frågeställningar rörande koncernredovisning och 

IFRS. 

 

Oavsett storlek på kontor kan vi se att medarbetarna generellt sätt sitter blandat 

erfarenhetsmässigt i öppna kontorslandskap. ”Vi sitter i ett kontorslandskap där det kan 

exempelvis vara så att en revisorsassistent kan sitta bredvid en partner. Vi sitter alla i 

fyrklövrar mot varandra och det är blandat.” (Lars Karlsson) Dock kan vi konstatera 

att på vissa kontor har de mer seniora medarbetarna tilldelats egna rum. Huruvida vilken 

utformning som anses vara mest fördelaktig vad gäller kunskapsspridningen inom 

kontoret väljer Max Persson kommentera följande: ”När jag började här satt vi i öppna 

kontorslandskap och då var det “Clean desk” policy men det har nu tagits bort vilket 

jag tycker är synd. För då kunde man sitta med personer som var mer seniora 

medarbetare än en själv och då var det ju mer naturligt att ställa frågor. Jag tror att det 

är bra för kunskapsutbytet. För jag tror som ny så vågar man inte gå och fråga vad som 

helst till vem som helst. Så denna placering är inte optimal.” Vi kan därav dra 

slutsatsen att det är mer fördelaktigt för kompetensspridningen ifall de anställda sitter 

blandat erfarenhetsmässigt i kontorslandskap, vilket bör leda till ett högre resultat på 

revisorsexamen.    

 

Tidigare studier antyder att storleken på revisionsbyråer är en viktig faktor till varför 

skillnader i kvalitet uppstår mellan revisionsbyråer (DeAngelo, 1981, s. 183) En del 

hävdar att det är större kompetensspridning och högre revisionskvalitét i ett större 

kontor eftersom “ifall du stöter på ett problem så kan du säkert fråga en eller två 

personer som har varit med om ungefär samma sak. I större kontor finns det större 

kunskap och tillgängligheten till specialister, vilket krävs att det är en viss storlek på 

kontoret.” (Marcus Sjöblom) Vilket överensstämmer med tidigare studier som menar att 

det investeras relativt sätt stora mängder resurser i medarbetarens kompetens samt 

uppföljning av kompetensutveckling (Francis, 2004, s. 353).   

 

Även Sara Olsson berättar att “det finns branschspecialister på större kontor inom alla 

branschområden, vilket gör att det därav får ett större stöd på kontoret.” Vi kan 

konstatera att spridningen av kompetensen skiljer sig åt mellan kontorsstorleken då “ 

det är klart att sitter man i vår avdelning som är närmare 100 personer så har vi mer 

möjlighet till specialkompetens. Vi har en möjlighet på så sätt att dela med oss av 

kompetensen.” Det bekräftas av tidigare studier som poängterar att det är vanligare att 

ett större kontor har specialistavdelningar som de anställda kan vända sig till när det 

uppstår problematiska frågeställningar (Jonnergård ur Elg & Jonnergård, 2011, s. 50).  

 

En del av respondenterna hävdar att det inte finns någon skillnad i revisionskvalitet eller 

utbud av tjänster eftersom “vi kan ta hjälp av någon från Stockholmskontoret om det 

skulle vara så. Jag skulle vilja påstå att kvaliteten inte är någon skillnad på 

överhuvudtaget.” (Karin Pettersson) Andra respondenter anser också att kvaliteten 

“mest beror på vilka som jobbar där, det vill säga kvalitéten på revisionen” (Joakim 

Nilsson). 

 

Därtill anser en del revisorer att det finns interna skillnader mellan revisionsbyråerna. 

Sara Olsson menar att “även om vi på byrå 4 har en gemensam metodik som är byggd 

på ISA och som säkert ser likadan ut på alla andra byråerna också så funkar det som så 
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att den tar man till sig snabbare på de ett större kontoren och det är viktigare i större 

utstäckning följer detta på grund av de större börsnoterade bolagen gällande tillsyn och 

granskning.” Tidigare studier tyder på att revisionsarvode är en indikator på kvalitét i 

form av att fler timmar spenderas på ett revisionsuppdrag eller att mer erfarna revisorer 

är inblandade (Francis, 2004, s. 352–353). Kajsa Bengtsson påstår att “vi kan se i våra 

interna kvalitétsuppföljningar att det är de större kontoren som ser bättre ut. Sen så är 

det en aspekt att vi kanske tar till oss nya mallar i metodiken snabbare och mer tidigt. 

Sedan sitter fler erfarna medarbetare och gör vissa arbetsuppgifter under en längre tid 

än vad man gör här. Så visst är det en skillnad på om det är en treåring som gör en 

arbetsuppgift jämfört med en ettåring som gör samma sak. Det borde medföra att den 

som har arbetat tre år bör leverera en högre kvalitét.” 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kontorsstorleken kommer att gynna merparten 

av större kontor då frågorna på revisorsexamen allt mer efterliknar frågor från högre 

revisorsexamen. Vi kan även dra slutsaten om att kontorsstorleken kan till viss del ha en 

inverkan för resultatet på revisorsexamen, där både för- och nackdelar följer med att 

arbeta på ett stort respektive ett litet kontor. Sammansättningen av uppdragsteam är 

likbördig mellan de två kontoren, vilket vi anser därmed inte bör ha en större betydelse. 

Den betydande delen kan vara att tentanden från större kontor får oftare möjligheten att 

arbeta i större uppdragsteam där komplexa frågeställningar tas upp. Då majoriteten av 

respondenterna satt blandat erfarenhetsmässigt i öppna kontorslandskap anser vi 

kompetensspridningen var likbördig mellan kontoren kan vi därför inte dra slutsatsen att 

medarbetarnas placering har en inverkan för resultatet på revisorsexamen.  

 

En del hävdar att kontorsstoleken inte har någon betydelse om det finns rätt kompetens 

omkring en medan andra menar att det är större kompetensspridning i ett stort kontor. 

Avslutningsvis bör samtliga argument innebära att större kontor presterar bättre på 

revisorsexamen och högre revisorsexamen. Däremot visar vårt statistiska data det 

motsatta resultatet. Vi är väl medvetna om att underlaget från ett mindre kontor är 

knapphändigt vilket gör att ett rättvisande resultat inte kan visas upp.  

6.9 Ålder 

Samtliga respondenter ansåg att ålder i sig inte hade någon väsentlig inverkan för 

tentandens resultat på revisorsexamen. Det var istället ”mer personligt, vilken förmåga 

man har att ta in saker och om man har ett personligt intresse att lära sig saker än 

själva åldern”(Siv Larsson). Marcus Sjöblom anser att ålder kan ha “en viss inverkan. 

Till viss del ska provet testa det professionella omdömet, vilket kan vara lite lättare att 

ha med en lite högre ålder men jag tror inte ålder har en betydande inverkan.” För att 

uppnå det professionella omdömet nämner de flesta respondenter att det snarare är 

“antalet år man har arbetat än åldern i sig. För det är ju faktiskt mycket av frågorna 

man lär sig genom jobbet.”(Max Persson) Sara Olsson poängterar att “med ålder 

kommer erfarenhet”. Vilket kan styrkas av tidigare studier som påstår att en äldre 

tentand har djupare kunskaper inom yrket samt besitter ett större socialt kapital vilket är 

fördelaktigt vid avläggandet av revisorsexamen. (Collin m.fl., 2007, s. 21) 

 

Däremot beskriver Kajsa Bengtsson, i enlighet med tidigare studier att “det som kan 

ligga en äldre tentand i fatet är väl att det var längre tid sen personen var med om en 

tentasituation. Om man väntar kanske 20 år med att skriva provet så skulle man nog 
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uppleva situationen som svårare. Men jag tror att det är väldigt personberoende.” 

Andra respondenter lyfter fram att “fördelen för yngre medarbetare är att de lättare 

kommer ihåg hur man pluggar inför tentor och hur man ska lägga upp tid och sådant. 

Samtidigt som att en äldre medarbetare kanske är bättre på att sålla och sortera vad 

som faktiskt är viktigt och inte viktigt. Jag tror att det nästan går på ett ut.” (Lars 

Karlsson) Detta styrker tidigare studier om att en yngre tentand har en fördel på grund 

av att tentanden nyligen studerat vid ett universitet och har därav relativt sätt “färskare” 

kunskaper i jämförelse med en äldre tentand vid avläggandet av revisorsexamen (Collin 

m.fl., 2007, s. 21). 

 

Tidigare studier visar att ålder är en faktor som påverkar certifieringstiden, en stigande 

ålder ökar certifieringstiden för avläggandet av revisorsexamen (Collin m.fl., 2007, s. 

21). “Åldern i sig tror jag har en mindre betydelse, dock kan det bero på att när man är 

yngre så har man kanske en annan familjesituation, du kanske har en annan möjlighet 

att investera tid och sånt i början av din karriär för att få ut något senare i sin karriär. 

Man har kanske olika syn på sin karriärsutveckling samt möjligheter. Om man börjar 

som revisorsassistent som 40 åring så kanske man inte hinner med lika mycket som en 

som börjar när han är 25 år.” (Håkan Pettersson)  

 

Ålder är därför en faktor som kan signalera andra prioriteringar i livet än att bli en 

auktoriserad revisor. (Collin m.fl., 2007, s. 21)“Ju längre man kommer från det, för det 

är en viss teknik att plugga och studera, så kanske känns det lite mer främmande för det 

var så länge sedan man gjorde det så det skulle kunna vara en nackdel” (Max Persson) 

Det kan bekräftas av tidigare studier som tyder att om tentanden besitter en högre ålder 

vid certifieringen minskar sannolikheten för att tentanden utvecklas till partner (Collin 

m.fl., 2007, s. 21).  

 

 oakim Nilsson instämmer med tidigare studier och berättar att ”om du har pluggat 

mellan åldrarna 30–34 och väljer att skriva provet när du är omkring 40 år så spelar 

det inte så stor roll i grund och botten men om du pluggar när du är mellan 20-24 år 

och det går 15 år innan du väljer att skriva provet, då tror jag det kan vara tufft.” 

 

Kajsa Bengtsson beskriver dock att de inom byrå 2 inte brukar ha långa åldersspann 

mellan deras tentander ”för att efter ett tag kommer du till en gräns där du antingen är 

kvar och då skriver man provet eller så är man inte det och då skriver man heller inte.” 

 

Utifrån det statistiska datamaterialet, diagram 6, kan vi tydligt konstatera att ålder har en 

betydande effekt på tentandens resultat på revisorsexamen. Vi kan utläsa att den 

tentanden som besitter en ålder över 35 år vid provtillfället har sämre förutsättningar för 

att klara revisorsexamen. Genom det insamlade datamaterialet kan vi fastslå att det inte 

är åldern i sig som har en betydande inverkan för resultatet på revisorsexamen utan 

vilken yrkesmässig erfarenhet tentanden innehar vid provtillfället. Dock bör tentanden 

inte vänta allt för länge mellan universitetsstudier och avläggandet av revisorsexamen 

för att inte förlora studietekniken.  

 

Även vid en högre ålder kan andra faktorer än själva åldern spela in, som bland annat 

tentadens privata familjesituation, vilket kan medföra att tentanden inte kan avsätta lika 

mycket tid för självstudier i samma utsträckning som en yngre tentand. Även 

karriärsmöjligheterna kan vara mer begränsade vid en högre ålder vilket i sin tur kan 

sänka motivationen inför provet och därav leda till ett sämre resultat. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de tentander som väljer att avlägga 

revisorsexamen inom åldersintervallet -29–34 och innehar goda yrkeserfarenheter inom 

området har bäst förutsättningar för att klara revisorsexamen. 

 

 

Diagram 6, Resultatfördelning mellan åldrarna på revisorsexamen VT 2006–VT 2012 

(Källa: Statistik från Christer Pettersson, examinationsansvarig). 

6.10 Kön 

Ingen av respondenterna ansåg att genus har någon inverkan för hur tentanderna 

presterar på revisorsexamen. Utan “att det rör sig mer om erfarenheter och hur man är 

van att se på olika situationer och vad det är som faktiskt har fungerat 

praktiskt”(Håkan Petterson). Vilket avviker från teorin som påstår att det åligger tydliga 

skillnader mellan män och kvinnor i revisionsbranschen (Li & Shi, 2012, s. 340–342).  

 

Kajsa Bengtsson menar istället att “det är mer personberoende. Men om jag ska 

generalisera det lite grann så är det så att tjejer oftare lättare kommer snabbare in i 

jobbet, till exempel tydlig dokumentation å så medan killar spretar men det är oftast 

bara initialt. Killar har däremot styrkan att våga släppa lite mer, medan tjejer är 

mycket mer ansvarstagande och blir tyngda och stressade över att “aah shit vi har inte 

gjort det här och det här och det är” medan killarna däremot tar det lite lättare på 

saken “skit i det, det är inte mitt ansvar det är Kalles ansvar och han får ta hand om 

det.” Däremot tror jag inte det har en inverkan på provresultatet faktiskt.” Dessa 

generaliseringar stämmer väl överens med hur tidigare studier karaktäriserar hur män 

och kvinnor upptar och bearbetar information samt angriper ett problem (Breesch & 

Branson, 2009, s. 96–97; Chung & Monroe, 1998, s. 273).   
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Vad ovannämnda respondenter har lyft fram om vad de anser karaktäriserar i hur män 

och kvinnor angriper ett problem överensstämmer med tidigare studier kring hur män 

och kvinnor upptar och bearbetar information. Kvinnor löser mer komplexa uppgifter 

och bearbetar information på ett mer omfattande sätt medan män är mer selektiva i sin 

informationsbearbetning. (Breesch & Branson, 2009, s. 96–97; Chung & Monroe, 1998, 

s. 273) I enlighet med detta instämmer Sara Olsson om att “tjejer har ett större 

kontrollbehov som jobbar i den här branschen. Om de stöter på ett problem vill de 

liksom lösa det, okej nu är det ett problem och de vill gärna ha kontroll över problemet 

och går in i detalj och testar det och så vidare. Medan killar inte hänger upp sig på 

detaljer utan väljer gärna att gå vidare.” 

Diagram 7, Resultatfördelning mellan könen på revisorsexamen VT 2006–VT 2012 

(Källa: Statistik från Christer Pettersson, examinationsansvarig).  

 

Utifrån det insamlade datamaterialet kan vi dra slutsatsen att kvinnor generellt kommer 

initialt sätt snabbare in i den rättsfärdiga revisionsmetodiken men att männen kommer 

senare i kapp upp till en jämbördig nivå. Det resulterar i att efter tre år och framåt i 

karriären åligger det ingen direkt skillnad på ifall du är man eller kvinna utan att det 

istället rör sig om dina personliga egenskaper och förmågor som har en avgörande 

faktor på provresultatet. Det stämmer också väl överens med det statistiska 

datamaterialet över resultatfördelningen mellan könen i Stockholm och Umeå. Vi kan 

konstatera att det är en marginell skillnad i andelen godkända tentander i Stockholm 

men att det skiljer sig mellan könen i Umeå. Eftersom det statistiska urvalet i Umeå är 

så pass lågt (20stycken) kan vi inte dra en rättfärdig analys om att männens kompetens 

är högre i jämförelse med kvinnornas inom kontoren Umeå.      
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6.11 Avslutning av datainsamling 

Vi kan utläsa från det insamlade datamaterialet att våra faktorers inverkan på 

revisorsexamen skiljer sig åt mellan respondenterna från ett stort respektive litet kontor. 

Gemensamt för samtliga kontor inom “Big 4” hade faktorerna ålder och kön ingen 

inverkan för resultatet på revisorsexamen. Det anser vi kan bero på att respondenterna 

ansåg att kön och ålder var initialt mer personberoende på hur tentanden presterar på 

revisorsexamen. “Kön och ålder anser jag har ingen större betydelse, de har en 

marginell betydelse”(Robert Svensson).  etta avskiljer sig från tidigare studier som 

tyder på att det finns skillander i hur män och kvinnor upptar och bearbetar information 

samt att det finns skillnader i hur en yngre respektive en äldre tentand presterar på 

revisorsexamen (Breesch Branson, 2009, s. 96–97; Chung & Monroe, 1998, s. 273; 

Collin m.fl., 2007, s. 21) 

 

Majoriteten av alla respondenter, nämligen 11 av 12 respondenter, ansåg att 

branscherfarenhet och motivation hade en inverkan för resultat på revisorsexamen. Det 

anser vi kan bero på att tentanden bör inneha en bred kunskapsbas inom flertalet 

affärsområden men även vara motiverad för att klara revisorsexamen. “Inom 

branscherfarenhet är det bredden som spelar roll ” (Sara Olsson). Ett stort antal 

respondenter anser även att “du måste få arbeta med revision för du kan inte läsa dig 

till hur man gör revision och hur man blir revisor, det går bara inte.” (Lars Karlsson). 

Det överensstämmer med tidigare studier som påvisar att den anställde utveckar sina 

kunskaper genom att praktiskt arbetet i ett företag (Liu m.fl., 2011, s. 98). Dessutom 

menar Håkan Pettersson att ”för att klara provet är det en självklarhet att jag måste 

vara motiverad till att avlägga provet. Det som motiverar mig är att jag kommer ha 

nytta av de här kunskaperna senare i mitt dagliga arbete.” Det stämmer väl överens 

med tidigare studier som antyder att den anställde är produktiv i sitt arbete om den 

anställde är motiverad (Vokic m.fl., 2008, s. 89). 

 
Lika många respondenter ansåg att självstudier hade en inverkan för deras resultat på 

revisorsexamen. Det kan bero på att flertalet respondenter ansåg “att man får tid är 

självklart jätteviktigt för att klara provet, annars så går det inte”(Max Persson). 

“Förberedelse tror jag jättemycket på för det gäller att fräscha upp sina kunskaper 

inför provet. Vissa frågeställningar har man stött på medan andra frågeställningar 

behöver man läsa sig in på (Kajsa Bengtsson). Detta kan bekräftas av tidigare studier 

som antyder att tentander som avsätter mer tid för självstudier presterar bättre på 

revisorsexamen (Dunn & Hall, 1984, s. 687).  

 
Det var 9 av 12 respondenter, varav 5 stycken var från ett stort kontor och resterade från ett 

litet kontor, som ansåg att utbildning hade en inverkan på revisorsexamen. Flertalet 

respondenter som valt utbildning ansåg att “du måste ha din grundläggande utbildning 

samt din vidareutbildning inom byrån för annars hade det varit svårt att klara 

provet”(Lars Karlsson). Eftersom utbildningen ansågs vara likbördig mellan samtliga 

kontor inom “Big 4” kan det därför ha varit orsaken till varför en del av respondenterna 

valt att utesluta faktorn utbildning. Kajsa Bengtsson berättar att “den här 

utbildningsplanen är ett paket för att du ska kunna vara teoretiskt förberedd när du går 

upp och skriver provet.”  
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Anmärkningsvärt var att endast 3 av 12 respondenter, varav alla tre respondenter var 

från ett litet kontor, ansåg att trivsel på arbetsplatsen hade en inverkan för resultatet på 

revisorsexamen. “Om du inte trivs på arbetsplatsen så kommer du inte utvecklas och 

inte lära dig någonting. Det kommer innebära svårigheter för den antällde att klara sig 

på provet men troligtvis lär inte den anställde vara kvar så länge så att den väljer att 

skriva provet.” (Max Persson) I enlighet med tidigare studier bör det inte råda några 

tvivel om att en tillfredsställd medarbetare är en produktiv medarbetare samt att en 

högre trivsel på arbetsplatsen ökar den anställdes hängivenhet till organisationen (Paul, 

2012, s. 29; Stocks & Hardin, 2001, s. 238). Eftersom samtliga respondenter arbetar 

kvar inom organisationen kan vi dra slutsatsen att de trivs på sin arbetsplats. 

Anledningen till att det är så pass få respondenter som ansett att trivseln har en inverkan 

på revisorsexamen kan bero på att respondenterna inte reflekterat över hur trivseln kan 

ha påverkat tentandens resultat på revisorsexamen.    

 

Flertalet respondenter, närmare bestämt 9 av 12 respondenter varav 6 stycken var från 

ett stort kontor och 3 stycken från ett litet kontor, ansåg att mentorskap och lärande hade 

en inverkan på revisorsexamen. Det anser vi i enlighet med teorin kan bero på att 

revisorsyrket är förknippat med att sträva efter att korrigera fel i den finansiella 

rapporten men även få kontinuerlig feedback som bidrar till inlärningsprocessen och 

kompetensutveckling inom organisationen (Argyris, 1976, s. 368; Serrat, 2009, s. 4). 

Flertalet respondenter ansåg även att “mentorskap bidrar till lärande” (Marcus 

Sjöblom).      

 

Det var enbart 3 av 12 respondenter, 1 var från ett stort kontor och 2 stycken från ett 

litet kontor, som ansåg att kontorsstorlek hade en inverkan för resultatet på 

revisorsexamen. Det kan bero på att respondenterna ansåg sig uppleva att de kunde ta 

del av likvärdig kompetensspridning genom att “om det har varit några frågor så har 

jag kunnat lyfta luren. Vi kan ta hjälp av någon från Stockholmskontoret om det skulle 

vara så. Jag skulle vilja påstå att kvaliteten inte är någon skillnad på överhuvudtaget.” 

(Karin Pettersson) Detta avviker från tidigare studier som antyder att med hjälp av 

större nätverk av olika kompetenser kan ett problem angripas från flera olika 

infallsvinklar vilket effektiviserar lärandet (Argyris, 1976, s. 365). Marcus Sjöblom som 

var en av respondenterna som valt kontorsstolek menar att “kontorsstorlek gör det 

lättare att du hamnar i olika situationer där du lär dig nya saker.” Det tolkar vi som att 

det kan vara till fördel för tentanden att arbeta på ett större kontor där denne får vara med 

på större uppdrag i jämförelse med ett litet kontor där tentanden får ta mer ansvar och arbeta 

med fler varierande arbetsuppgifter.  
 
Överlag kan vi konstatera att samtliga respondenter från ett litet kontor har ansett att deras 

kontorsstolek varit tillräcklig för att inte bli beroende av ett större kontor. Dessutom har 

respondenter från ett stort kontor ansett att kontoret i Umeå inte varit tillräckligt litet för att 

kunna urskilja att kontorsstorleken skulle kunnat ha någon inverkan för resultatet på 

revisorsexamen. Därav kan vi dra slutsatsen att ett kontor som har kompetenser inom 

samtliga avdelningar bör generellt sätt kunna främja spridning av kompetens.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel kommer resultaten från undersökningen att framföras genom att besvara 

uppsatsens problemformulering i en diskussion. Detta för att tydliggöra vilka faktorer 

som har en inverkan för resultatet på revisorsexamen. Avslutningsvis kommer 

rekommendationer och förslag till vidare forskning angående revisorsexamen att 

presenteras.  

 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse om faktorerna; branscherfarenhet, 

utbildning, självstudier, motivation, trivsel på arbetsplatsen, mentorskap och lärande, 

kontorsstorlek, ålder samt kön hade en större inverkan för tentandens resultat på 

revisorsexamen. Ett undersyfte i denna studie var även att undersöka om ovannämnda 

faktorer skiljer sig åt mellan tentander från ett stort respektive litet kontor. Ur ett 

praktiskt perspektiv var syftet med studien att få en förståelse för hur revisionsbyråer 

ska möta revisorsnämndens examinationskrav och därefter anpassa tillvägagångssättet i 

upplärningsprocessen. Ur ett teoretiskt perspektiv syftade studien till att få en förståelse 

för om teorin kring våra ovannämnda faktorer går att applicera på studiens 

problemformulering: ”i vilken utsträckning påverkar ovannämnda faktorer tentandens 

resultat på revisorsexamen.” Nedan följer en presentation av faktorerna och vilken 

inverkan de har för tentandens resultat på revisorsexamen. 

 

I enlighet med tidigare studier och det insamlade datamaterialet kan vi dra slutsatsen att 

branscherfarenhet, självstudier och motivation har störst inverkan för tentandens resultat 

på revisorsexamen.  Tentanden bör inneha en bred kunskapsbas inom samtliga 

affärsområden samt ha avsatt den tid som krävs för att ha möjlighet till att fördjupa sig 

inom dessa områden för att klara revisorsexamen. Eftersom motivation ligger till grund 

för tentandens prestation bör tentanden därför vara motiverad i sitt dagliga arbete men 

även vid avläggandet av revisorsexamen. Vi kan därför dra slutsatsen att 

branscherfarenhet, självstudier och motivation har störst inverkan för tentandens resultat 

på revisorsexamen. 

 

För att uppnå en bred kunskapsbas behöver tentanden vidare ha genomfört samtliga 

interna utbildningssteg inom revisionsbyrån och inneha den grundutbildning som krävs 

för att få avlägga revisorsexamen. Genom att tentanden praktiskt får arbeta inom 

organisationen i kombination med kontinuerlig feedback ger det bidrag till tentandens 

personliga lärande samt med hjälp av mentorskap får tentanden vägledning för att uppnå 

karriärsutveckling. Vi kan därför dra slutsatsen att mentorskap och lärande samt 

utbildning är bland de faktorer som har störst inverkan för resultatet på reviorsexamen.  

 

Trivsel på arbetsplatsen och kontorsstorleken har enligt det insamlade data lika stor 

inverkan för resultatet på revisorsexamen. Vi kan dra slutsatsen att dessa två faktorer 

inte har någon större betydelse för tentandens resultat på revisorsexamen.  

 

Utifrån det insamlade datamaterialet kan vi konstatera att ingen av respondenterna 

ansåg att åldern i sig hade någon betydelse för resultatet på revisorsexamen men 

däremot avviker detta ifrån vårt statistiska data. Tentandens förutsättningar för att 

prestera väl på revisorsexamen försämras med åldern och vi kan därför med hjälp av vår 

statistiska data och tidigare studier dra slutsatsen att ålder har en inverkan för resultatet 

på revisorsexamen. Ur ett helhetsperspektiv kan vi dock konstatera att åldern är mer 
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personberoende och har därför en marginell betydelse för tentandens resultat på 

revisorsexamen.  

 

Kön var den faktor som samtliga respondenter ansåg inte hade någon inverkan för 

resultatet på revisorsexamen. Eftersom varken tidigare studier eller det statistiska data 

visar på det motsatta kan vi därför med säkerhet dra slutsatsen att kön inte har någon 

inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen.  

 

Med hjälp av vår datainsamling och statistisk data har vi lyckats besvara problemet och 

syftet med studien. Utifrån slutsatserna ovan kan vi konstatera i vilken utsträckning 

ovannämnda faktorer påverkar tentandens resultat på revisorsexamen. Med hjälp av 

vår studie kan revisionsbyråer möta revisorsnämndens examinationskrav för att anpassa 

tillvägagångsättet för tentandens upplärning. Därav är det möjligt att få en förståelse för 

hur teorin kring ovannämnda faktorer kan appliceras på studiens problemformulering. 

7.1 Studiens teoretiska bidrag  

Den tidigare forskningen inom ämnesområdet har genomförts mestadels på den 

amerikanska marknaden samt utförts flera år tillbaka i tiden. Därtill har flera 

kvantitativa studier genomförts på den svenska marknaden som varit mer 

grundläggande studier kring ett fåtal bakomliggandefaktorers inverkan på 

revisorsexamen. Dessa studier har påvisat att vidare forskning bör utföras mer 

djupgående på samtliga faktorer men även andra faktorer som de ansett kan ha en 

inverkan för resultatet på revisorsexamen. 

 

Eftersom inga andra studier vi hittat belyser vår problemformulering och syfte utifrån 

revisorernas perspektiv, har denna studies resultat teoretisk bidragit med en ökad 

kunskap rörande vilka ovannämnda faktorer som har en större inverkan för tentandens 

resultat på revisorsexamen. Det vi funnit i vår studie är att en del faktorer har en större 

inverkan för resultatet på revisorsexamen. Det är även så att teorin och verkligheten 

överensstämmer om att påpeka på vikten för motivation och självstudier inför 

avläggandet av revisorsexamen.  Däremot tyder teorin bland annat på skillnader mellan 

könens prestation som avviker från verkligheten. 

7.2 Studiens praktiska bidrag 

Utifrån resultaten från denna studie upptäcktes att vissa av faktorerna hade en större 

inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen. Vi har kommit fram till att det är 

branscherfarenheten, självstudier och motivation som har störst inverkan på tentandens 

resultat. Detta resultat gäller oavsett om tentanden kommer från ett stort respektive litet 

kontor. Vår rekommendation till revisonsbyråerna är att de framtida revisorerna bör gå 

klart den interna utbildningsplanen för att vara teoretiskt förberedd inför avläggandet av 

revisorsexamen. Eftersom det även är relativt kostsamt för arbetsgivaren när tentanden 

blir underkänd på provet anser vi att tentanden inte ska avlägga provet för tidigt och 

därmed är det viktigt att tentanden för möjlighet att avsätta tid för självstudier samt tar 

sig denna tid. Vi rekommenderar även att tentanden avsätter omkring 60–100 timmar av 

sin privata tid för självstudier för att kunna vara teoretiskt förberedd.  
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Eftersom tentanden inte kan läsa sig till hur revision fungerar i praktiken är det därför 

viktigt att tentanden tilldelas varierande uppdrag som behandlar samtliga affärsområden 

för att tentanden ska vara praktiskt förberedd inför avläggandet av revisorsexamen. 

Dessutom är det av stor vikt att tentanden tilldelas en engagerad och objektiv mentor 

som vägleder tentanden till att uppnå karriärsmål men även för att få tips om hur 

tentanden ska utmanas i sitt arbete som bidrar till tentandens inlärningsprocess.  

 

Vi rekommenderar även att tentanden inte bör vänta allt för länge mellan universitets 

studier och avläggandet av revisorsexamen, detta för att tentanden inte ska gå miste om 

studietekniken. Allra viktigast är att arbetsgivaren har ett intresse av att främja den 

anställdes motivation för att inte gå miste om den anställdes kompetens.  Dessa 

rekommendationer gäller för samtliga revisionsbyråer oavsett kontorsstorlek.   

7.3 Vidare forskning 

Revisorsexamen är en väsentlig del inom revisionen, vars syfte är att säkerställa 

revisorns teoretiska och praktiska kunskaper. Vi har därför valt att undersöka vilka 

faktorer det är som kan ha en större inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen 

för att ta reda på hur dessa faktorer påverkar den framtida revisorns teoretiska och 

praktiska kunskaper. Genom att vår studie behandlat flertalet bakomliggande faktorer 

har studien därav format en grund för vidare forskning inom ämnesområdet.  

 

För vidare forskning inom ämnet finns det en del faktorer som skulle vara av stort 

intresse att undersöka. Av det kan en djupare inblick erhållas bland bakomliggande 

faktorer som påverkar provresultaten. Av allra störst intresse skulle vara att undersöka 

skillnaden mellan revisorer från “Big 4” och “Non Big 4” vilket denna studie inte 

behandlar. För att kunna utläsa tydligare skillnader hur byråstorleken påverkar 

tentandens resultat på revisorsexamen krävs det att revisionsbyråerna skiljer sig markant 

åt och att den mindre byrån maximalt omfattas av 10 stycken anställda. Detta för att 

revisionsbyråerna inte ska ha samma resurser gällande de anställdas 

kompetensutveckling.  

 

Eftersom denna studie enbart fann marginella skillnader mellan godkända och 

auktoriserade revisorer anser vi att det finns ett stort intresse för vidare forskning inom 

ämnet. Vi rekommenderar även att djupare analysera de skillnader som kan misstänkas 

åligga mellan de medarbetare som klarar provet och de som inte klarar provet. Därav 

kan en jämförelse genomföras mellan de tentander som inte klarar revisorsexamen 

respektive högre revisorsexamen.     

 

Vi finner även det intressant att undersöka ifall blivande tentanders förväntningsbild 

rörande examinationen är likvärdig med organisationens. Om det åligger skillnader i 

förväntningsbilden, på vilket sätt kan detta i så fall påverka utfallet för tentanden.     

 

Ett ämne som studien berört men kan vara av intresse att undersöka djupare är vilken 

inverkan tidpunkten för avläggandet av revisorsexamen har för provresultatet. 

Förslagsvis kan vara att undersöka vilka skillnader på resultatet som uppstår mellan 

tentander som avlägger revisorsexamen efter tre år och de som väljer att skriva provet 

efter fem år eller senare. Får de tentander som väljer att vänta med att avlägga 

revisorsexamen bättre resultat i jämförelse med andra tentander som skriver provet efter 
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tre år. Det skulle kunna ge en djupare inblick i hur internutbildning i kombination med 

det praktiska arbetet har för inverkan på resultatet. 

 

Vidare forskning rörande det nya beslutet för sammanslagningen av revisorsexamen och 

högre revisorsexamen hade varit en intressant aspekt att undersöka. Vilka skillnader 

åligger mellan nuvarande och framtida lagkrav för att få avlägga revisorsexamen och 

hur kommer det i så fall att påverka resultatet. Vilken inverkan kommer beslutet ha på 

revisionskvalitetén då samtliga godkända revisorer idag kommer att gå under 

benämningen auktoriserad revisor.    

 

En annan intressant aspekt vore att undersöka om det finns internationella skillnader 

internt mellan “Big 4” eftersom revisionsbyråerna i grund och botten ska kunna erbjuda 

likvärdig revisionskvalité oavsett lokalisering. Förslagsvis skulle en jämförelse mellan 

exempelvis KPMG Sverige och KPMG Spanien kunna genomföras. På så sätt upptäcka 

om liknande faktorer har någon inverkan för tetandens prestation globalt.  
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8. Sanningskriterium 
För att resultatet i en studie ska vara tillförlitligt används sanningskriterier. Utifrån 

kriterierna granskas den kvalitativa studien för att visa på att den data som samlats in 

genom intervjuerna är sammankopplad till verkligheten. Sanningskriterierna vi valt att 

använda för vår studie är tillförlitligheten och äkthet, detta för att höja studiens kvalitét. 

8.1 Kvalitetskriterier för kvalitativa studier 

Validitet och reliabilitet är mått på en studies kvalitét. Bryman och Bell (2005) menar att 

det finns meningsskillnader i hur lämpliga dessa två mått är för att bedöma en kvalitativ 

studie. Flertalet forskare rekommendera istället att kvalitativa studier ska använda sig av 

andra kriterier för att få en bättre bedömning. Vi väljer därför att presenterar två andra 

kriterier för kvalitativ forskning, tillförlitligheten och äkthet.(Bryman & Bell, 2005, s. 304–

306) 

8.2 Tillförlitlighet 

För att bedöma tillförlitligheten av en studie finns fyra stycken villkor att granska. 

Dessa fyra kriterier är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att 

styrka och bekräfta. Detta är ett sätt att ge läsaren en bedömning av studien. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 306–307)  

8.2.1 Trovärdigheten 
Trovärdigheten i en kvalitativ studie utgår från hur väl de mått och mätinstrument som 

använts i studiens genomförande fångar det unika i de observerade situationerna samt 

hur väl de lyckas tolka och förstå innebörden av det insamlade materialet (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 105-106). Författarna har varit aktiva under samtliga intervjuer 

genom att ställa intervjufrågorna och följa upp med följdfrågor.  Eftersom författarna 

även spelat in intervjuerna har det vid oklarheter varit möjligt att lyssna igenom dem 

igen samt korrigera eventuella brister i frågorna. Det transkriberade materialet skickades 

även tillbaka till respondenterna för att ge möjlighet till eventuella justeringar, det anser 

vi har ökat precisionen och trovärdighet i studien (Trost, 2010, s. 131). 

8.2.2 Överförbarhet 
Beskriver möjligheterna till att överföra resultaten av studien utöver den specifika 

undersökningskontexten (Bryman & Bell, 2005, s. 307) Då studien har undersökt 

skillnader inom “Big 4” anser vi att studiens resultat kan anses vara överförbara till 

andra företag inom samma kontext. Huruvida studiens resultat går att anse vara 

överförbar till ytterligare kontexter menar vi bör bedömas av läsaren själv och utifrån de 

redogörelser vi gör.  

8.2.3 Pålitlighet 
För att studien ska anses vara tillförlitlig ska det vara möjligt för vem som helst att 

genomföra upprepade undersökningar och få samma utfall. Dock kan 

intervjuspersonerna ha ändrat uppfattning eller lärt sig något nytt som medför att 

resultatet kan avvika om undersökningen genomförs på nytt. (Patel & Davidson, 2011, 

s. 106) För kvalitativa studier är det även något som måste modifieras enligt Trost 

(2010, s. 131) eftersom att forskaren utför intervjuerna och ska vara aktiv i processen, 
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detta kan i sin tur leda till att resultaten kan variera om en ny forskare genomför studien. 

Det som kan påverka studiens utfall är vilka följdfrågor framtida författare väljer att 

ställa, dock anser vi att intervjuguidens förutbestämda teman medför att det slutgiltiga 

resultatet inte bör avvika i så stor utsträckning (Hartman, 2004, s. 146).  I kapitlet 

studiens genomförande har vi därför valt att så detaljerat som möjligt återberätta hur 

författarna har gått tillväga med studien i syfte att möjliggöra att samma studie ska 

kunna genomföras om på nytt. 

 

För att pålitligheten ska vara hög har även en pilotintervju utförts för att studiens 

resultat ska vara av relevans (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Pilotintervjun har medfört 

att intervjufrågorna kommer belysa de önskade fokusområdena. Genom att alla 

intervjuer spelats in och sedan transkriberats har riskerna för misstolkning minimerats. 

Enligt Patel och Davidson (2003, s. 104) bidrar detta även till att pålitligheten för hela 

studien ökar.  

8.2.4 Möjligheten att styrka och bekräfta 
För att studien ska uppnå en högre trovärdighet bör forskaren argumentera för att ha 

arbetat med att inte medvetet bli påverkad av personliga värderingar (Bryman & Bell, 

2005, s.307–308). Vi har under studiens utgångspunkter presenterat författarnas 

praktiska och teoretiska förförståelse som därav kartlägger för läsaren på vilket sätt 

studien kan bli påverkad. Det har även gjort författarna medvetna om hur de kan 

påverka studiens utfall.   

8.3 Äkthet 

Bryman och Bell (2005) beskriver att studiens äkthet utgår ifrån de två kriterierna; 

rättvisande bild och autenticitet. Det första kriteriet uppnås genom att skapa en verklig 

bild av respondenterna samt den grupp de representerar. (Bryman & Bell, 2005, s. 308–

309) Genom att ha intervjuat flertalet revisorer från olika revisionsbyråer med olika 

positioner inom byrån har vi fått en mer rättvisande bild av vilka faktorer det är som har 

en större inverkan för resultatet på revisorsexamen. Genom att intervjuspersonerna 

själva haft möjligheten att läsa igenom det transkriberade materialet anser vi det stärker 

ärligheten i vår studie.  

 

Det andra kriteriet är autenticitet och har ett antal undergrupper, ontologisk-, 

pedagogisk-, katalytisk- samt taktisk autenticitet. Detta kriterium belyser möjligheten 

för intervjuspersonerna att ändra sina uttalanden. (Bryman & Bell, 2005, s. 308–309) Vi 

har tagit hänsyn till detta kriterium genom att intervjuspersonerna fått möjlighet att 

eventuellt justera misstolkningar i det transkriberade materialet.  
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Bilaga 1. – Revisorns roll 
Vi har valt att ta med revisors roll som bilaga för att den utgör en central del av vår 

studie. Vidare klargörs sambandet mellan revisorskvalité, kompetens och revisorns 

oberoende. Det är av stor vikt att få en insikt i vilken roll revisorn har i samhället för att 

kunna ta ställning till vad som krävs för att kunna avlägga revisorsexamen.   

 

En revisor ska enligt revisorslagen iaktta god redovisningssed (RL SFS 2001:883 19§). 

Det innebär bland annat att revisorn ska utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden (RL SFS 2001:883 20§). En 

revisors huvudsakliga uppgift är att upptäcka felaktigheter och därefter rapportera felet. 

Sannolikheten för att en revisor ska upptäcka fel grundar sig i revisorns tekniska 

färdigheter. (DeAngelo, 1981, s. 186)  

 

”Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver” (ABL SFS 2005:551 9 kap 3§). En revisor får 

enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 4§ inte vidta åtgärder som bryter mot god 

revisionssed. 

 

Revisorns grundläggande uppgift är att bidra till förtroendet för den ekonomiska 

informationen som lämnas av företag, myndigheter och organisationer. Grundkraven för 

att omvärlden ska kunna ha ett förtroende för revisorn ligger i att revisorn bör besitta 

opraktiskhet och självständighet samt tystnadsplikt. (Trohammar, 2005, s. 87–88, 107) 

För att revisionsbyråerna ska kunna säkerställa att revisorer agerar enligt god 

redovisningssed behöver revisorn inneha kunskap, erfarenhet och professionellt 

omdöme för att kunna erhålla klientens förtroende och få tillgång till all relevant 

information (Diamant, 2004, s. 81; Trohammar, 2005, s. 112).  

 

Vid företagskrascher är det naturligt att förtroendet för revision och revisorer påverkas 

negativt, men Gometz (2006) menar däremot att krascher kan medföra positiva 

förändringen inom regelverk och organisationer som kan leda till att revisorn återfår sitt 

förtroende av samhället (Gometz ur Johansson, Jönsson, & Solli, 2006, s. 109–110). 

Vid FAR:s förtroendeundersökning från 2011 finner vi att 72 procent av allmänheten 

har ett högt förtroende för revisorer (FAR, 2011, s. 6).  

 

Som tidigare nämnt utgör revisorn en viktig roll i ett väl fungerande samhälle. Vi anser 

att revisorn bör besitta den kunskap och opartiskhet som krävs för att kunna erhålla 

förtroende från utomstående intressenter. Därför anser vi att det är av stor betydelse att 

förstå innebörden av revisorns uppgift och ansvar i samhället för att vidare kunna 

undersöka vilka faktorer som har en större inverkan för tentandens prestation på 

revisorsexamen. 

Revisionskvalitét = Kompetens + Oberoende 

Revisionskvalitét beskrivs som sannolikheten att upptäcka och rapportera felaktigheter i 

den finansiella rapporten. Att upptäcka felaktigheter ligger i revisorns tekniska 

färdigheter, det vill säga revisorns kompetens. För att uppnå revisionskvalitét krävs 

även viljan att rapportera upptäckta felaktigheter vilket ligger i revisorns oberoende. 

(DeAngelo, 1981, s. 186) Revisionskvalité baseras även på de subjektiva 
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komponenterna; kompetens och oberoende. När det gäller huruvida utomstående 

bedömer vad som är hög revisionskvalitét studeras oftast revisorers avlagda 

revisionsrapporter. (Richard, 2006, s. 156) Denna bedömning är begränsad eftersom 

utförandet av revisionen följer en viss “standardmall” som skapar få utrymmen för 

skillnader och karaktäriseringar mellan revisorer, som i sin tur stärker oberoendet i 

revisorns arbete. Revisionen analyseras ofta genom ekonomiska termer men ska även 

revisionskvalitén granskas ur ett socialt perspektiv. (Richard, 2006, s. 154–155)  
 

Den sociala mekanismen av kontroll uppstår i relationen mellan revisorn och klientens 

ledning som förser revisorn med den finansiella informationen. Därav är 

revisionsprocessen snarare en bedömningsfråga än ett tekniskt verktyg. Detta för att 

revisorn behöver ta ställning om huruvida valid den tillhandahållna finansiella 

informationen från klientens ledning är. (DeAngelo, 1981, s. 186; Richard, 2006, s. 156)  

 

En revisor inte kan vara oberoende om revisorn inte är komptent. Anmärkningsvärt är 

att revisorn kommer anse sig vara mer oberoende ifall revisorn besitter mer kompetens 

och vise versa. (Richard, 2006, s. 157) Utifrån revisorns roll ligger det ett allmänt 

intresse av att revisorn bör inneha hög revisionskvalitét. Det finns även en ständig 

strävan om att revisorn ska vara oberoende och inneha kompetens för sin roll i 

samhället. Vid stora skandaler ifrågasätts dock revisorns oberoende även om revisorn 

besitter den kompetens som krävs för att upptäcka väsentliga fel i den finansiella 

rapporten. (Humphrey, Moizer, & Turley, 2006, s. 151; Richard, 2006, s. 155) För att 

revisorsnämnden, som vi tidigare har nämnt, ska kunna garantera att revisorer utför ett 

revisionsuppdrag av god redovisningssed och hög revisionskvalitét testas revisorns 

kompetens och oberoende genom en avläggning av revisorsexamen (Revisorsnämnden, 

2013). Revisorsexamen testar tentandens kompetens och oberoende på ett teoretiskt sätt, 

vilket också är en förutsättning för att en revisor ska kunna upprätta en ren 

revisionsberättelse.  

 

För att mäta revisonskvalitén i praktiken använder revisionsbyråer sig av interna 

kontroller i sin utvärdering av revisorns prestationer. Det är viktigt för revisionsbyråers 

fortlevnad att besitta hög revisionskvalité gentemot sina konkurrenter för att behålla den 

ledande positionen på marknaden. (Herrbach, 2001, s. 787; Payne, Ramsay, & Bamber, 

2010, s. 207–208) 

 

Sammanfattningsvis vill vi belysa att oberoendet och komptensen utgör en central del 

av revisorns roll. Som vi tidigare har nämnt så testas tentandens, det vill säga den 

framtida revisorns, oberoende och kompetens genom avläggandet av revisorsexamen. 

Vad som menas med revisorns oberoende och kompetens är två väldigt subjektiva 

ämnen vilket gör det svårt att direkt poängtera ut hur detta ska uppnås och följas.   
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Bilaga 2.  – Insamling av sekundärdata   
Sökord Träffar Artikel/litteratur Databas Användningsområde 

Job satisfaction 

(Subject terms) 

Motivation 

education 

(Subject terms) 

12 The Impact of Age and 

Education on the Level 

of Satisfaction and 

Motivation Among 

Employees 

Business 

Source 

Premier 

Teoretisk referensram 

Job satisfaction 

(Subject terms) 

Motivation 

education 

(Subject terms) 

12 Work Motivation of 

Highly-Educated 

Croatian Employees -- 

What Should 

Managers and HR 

Experts Know? 

Business 

Source 

Premier 

Teoretisk referensram 

Mentoring in 

business 

(subject terms) 

619 The Role of Emotional 

Expression and 

Mentoring in 

Internship learning 

Business 

Source 

Premier 

 

 

Teoretisk referensram 

Gender 

(subject terms) 

Audit 

(subject terms) 

7 The Impact of Client 

and Auditor Gender 

on Auditors' 

Judgments 

Business 

Source 

Premier 

 

Teoretisk referensram 

Gender Audit  

(subject terms) 

805 Audit Quality, Audit 

Fees and Gender 

Scopus  Teoretisk referensram 

Job attitudes 

among CPA 

45 A comparison of job 

attitudes and turnover 

intentions among 

CPAs in public, 

private and 

governmental work 

settings 

Emerald 

Journals 

Tidigare studier 

Independence 

Competence 

 

396 Independence and 

Competence? A 

Critical Questioning 

of Auditing 

Emerald 

Journals 

Tidigare studier 

Managerial 

motivation 

1291 The early 

identification of 

managerial 

motivation: An 

empirical examination 

Emerald 

Journals 

Teoretisk referensram 

Enterprises 

competence 

development 

4312 Why do small 

enterprises participate 

in a programme for 

competence 

development? 

Emerald 

Journals 

Revisorns roll 

Work 

motivation and 

job satisfaction  

8667 Work motivation and 

job satisfaction in the 

Nordic countries 

Emerald 

Journals 

Tidigare studier 
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Herzberg's 

Dual-Factor 

Theory 

633 HERZBERG'S DUAL-

FACTOR THEORY 

OF JOB 

SATISFACTION AND 

MOTIVATION: A 

REVIEW OF THE 

EVIDENCE AND A 

CRITICISM 

Google 

Scholar 

Teoretisk referensram 

Single and 

double loop 

Argyris 

52 Single-Loop and 

Double-Loop Models 

in Research on 

Decision Making 

Google 

Scholar 

Teoretisk referensram 

Bryman 35 Samhällsvetenskapliga 

metoder 

Umeå 

universitets-

bibliotek 

Metodkapitel 

Bryman 35 Företagsekonomiska 

forskningsmetoder 

Umeå 

universitets-

bibliotek 

Metodkapitel 

Vetenskaplig 

metod 

32 Vetenskaplig metod, 

Rolf Ejvegård 

Umeå 

universitets-

bibliotek 

Metodkapitel 

Kvalitativ 

metod 

173 Handbok i kvalitativa 

metoder, Göran Ahrne 

& Peter Svensson  

Umeå 

universitets-

bibliotek 

Metodkapitel 

Kvalitativa 

intervjuer 

11 Kvalitativa intervjuer, 

Jan Trost 

Umeå 

universitets-

bibliotek 

Metodkapitel 

Kvalitativa 

intervjuer 

11 Den kvalitativa 

forskningsintervjun, 

Steinar Kvale m.fl. 

Umeå 

universitets-

bibliotek 

Metodkapitel 

Forsknings-

metodik 

378 Forskningsmetodikens 

grunder: att planera, 

genomföra och 

rapportera en 

undersökning, Patel & 

Davidson 

Umeå 

universitets-

bibliotek 

Metodkapitel 

Källkritik 57 Källkritik, Torsten 

Thurén 

Umeå 

universitets-

bibliotek 

Metodkapitel 
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Bilaga 3. – Intervjuguide 
INTERVJUGUIDE – GODKÄNDA REVISORER I “BIG 4” 

 

SYFTE 

Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse om vilka faktorer det är som kan ha 

en större inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen. Vi har därför valt att 

undersöka följande faktorer: branscherfarenhet, utbildning, självstudier, motivation, 

trivsel på arbetsplatsen, motivation, mentorskap och lärande, kontorsstorlek ålder samt 

kön. 
 

Syftet med studien ur ett praktiskt perspektiv är att få en förståelse för hur 

revisionsbyråer ska möta revisorsnämndens examinationskrav och därefter anpassa 

tillvägagångssättet i upplärningsprocessen. Ur ett teoretiskt perspektiv syftar studien till 

att få en förståelse för om teorin kring våra tidigare nämnda faktorer, som vi avser att 

undersöka, går att applicera på studiens problemformulering.   

 

INLEDNING 

 Vill du vara anonym? 

 Ålder? 

 

TEMA 1: BRANSCHERFARENHET 

 Vilken position och vilken arbetsroll har ni? 

 Hur länge har ni varit godkänd revisor? 

 Hur länge har ni arbetat på den här revisionsbyrån? 

 Hur länge har ni arbetat inom revisionsbranschen? 

 Hur många är ni som arbetar på kontoret? Antalet anställda inom revision 

 Hade ni någon tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi innan ni började 

arbetade inom revisorsyrket? 

 

TEMA 2: UTBILDNING 

 Vad har ni för utbildningsbakgrund? Högskole-/universitetsutbildning 

 Har ni en utbildningsplan för den framtida revisorn på ert kontor? FAR 

akademins utbildningsplan (kurser från, 0-1år, 1-2 år och 2-4 år för godkända 

revisorer) Om ja, beskriv hur den ser ut?  

 Skiljer sig mängden och innehållet av utbildning åt mellan revisorsassistenter, 

godkända och auktoriserade revisorer? Om ja, på vilket sätt? 

 Hur mycket tid och resurser uppskattar ni avsätts till utbildning? Sker denna 

utbildning i så fall internt eller externt? 

 

TEMA 3: SJÄLVSTUDIER 

 Finns det avsatt tid för självstudier inför avläggandet av revisorsexamen? Om ja, 

i vilken utstäckning sker detta och hur mycket av den tiden sker under arbetstid 

 Anser ni det vara viktigt att få tid för självstudier för att kunna möjliggöra 

avläggandet av revisorsexamen?     

 

TEMA 4: EXAMINATION 

 Vem är det som bestämmer när det är dags för en revisorassistent att avlägga 

revisorsexamen? Samt hur bedöms beslutet utöver lagkrav?  
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 Kan du berätta om dina erfarenheter inför avläggandet av revisorsexamen?  

 Vilka kunskaper och egenskaper anser ni den framtida revisorn behöver besitta 

för att klara revisorsexamen? 

 Det finns ett förslag om att ersätta de nuvarande två revisorsexamina med endast 

en auktoriserad revisorsexamen. Hur tror ni en sådan förändring skulle påverka 

den framtida kravprofilen?  

 

TEMA 5: MOTIVATION 

 Beskriv vad som motiverar er i era specifika arbetsuppgifter.  

– Intressant arbetsuppgifter 

– Krävande arbetsuppgifter 

– Varierande arbetsuppgifter 

 

 Rangordna följande som ni motiveras av: 

– En makthavande position? Frispråkligt kontrollera och influera andra medarbetare 

– Prestationsmål? Individuella- och organisatoriska målsättningar 

– Känna tillhörighet och acceptans i organisationen? 

 

 Anser ni att chefer främjar motivationen och produktiviteten bland medarbetare? 

Om ja, på vilket sätt? 

 Anser ni att er arbetsgivare har påverkat er motivation för att nå en högre 

befattning, i så fall på vilket sätt? 

 

TEMA 6: TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN 

  Beskriv vad det är som påverkar er trivsel på arbetsplatsen?  

 Anser ni att arbetsmiljön har en betydande inverkan för trivsel på arbetsplatsen? 

 Om ni fick välja bland samtliga faktorer, vilken/vilka faktorer anser ni påverkar 

er trivsel i ert arbete: företagets policys och administration, tillsyn, lön, 

personliga relationer och arbetsvillkor, prestation, igenkännelse för prestation, 

arbetet i sig, ansvarstagande och avancemang 

 

 Vad vill ni ha ut ifrån ert arbete?  

 Finns det utsatt tid för socialisering med arbetskollegor och personalaktiviteter? 

 

 Upplever ni att det finns konflikter på kontoret? Om ja, hur löser ni i så fall 

dessa konflikter? 

 Upplever ni att ni kan uttrycka era ”sanna” känslor gentemot andra medarbetare? 
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TEMA 7: MENTORSKAP OCH LÄRANDE   

 Hur integreras de nyanställda med andra arbetskollegor?   

 Tilldelas de nyanställda en mentor, handledare eller liknande? Om ja, när sker 

detta? 

 Vilken position i revisionsbyrån har mentorerna? 

 Hur många aspiranter har varje mentor? 

 Har ni under er yrkesverksamma tid haft någon mentor?  

– Om ja, utvärdera mentorskapet, vad har fungerat bra och vad har fungerat 

mindre bra? Varför? 

– Om nej, har ni någon eller några som ni kan få råd, tips, karriärhjälp eller 

liknande av? 

 

 När blev ni tilldelad en mentor?  

 Vilken position hade/har er mentor? 

 Hur ofta träffas/träffades ni och er mentor? 

 Har ni själva varit en mentor? 

 På vilket sätt är mentorskap viktigt för er?  

 Anser ni att er mentor har haft en påverkan i ert val att avlägga revisorsexamen? 

 Finns det någon som kontrollerar och uppmärksammar er arbetsprestation? Om 

ja, hur görs det och av vem? 

 

 Anser ni att mentorskap bidrar till lärandet? Om ja, på vilket sätt? 

 Vilka faktorer anser ni påverkar ert personliga lärande? 

 Anser ni att feedback har en inverkan för ert personliga lärande?  

 Fick ni kontinuerlig feedback under perioden inför avläggandet av 

revisorsexamen? På vilket sätt och av vem? 

 

TEMA 8: KONTORSSTORLEK  

 Upplever ni att kontorsstorlek generellt sätt har en betydande inverkan för 

resultatet på revisorsexamen? 

 Sitter revisorsassistenter, godkända och de auktoriserade revisorerna 

tillsammans på kontoret?  

 Hur ser sammansättningen av medarbetare ut på uppdragsteamen? Blandning av 

kompetenser, kön, ålder etc.  

 

 Anser ni att kontorsstorlek generellt sätt har någon påverkan på: 

- Revisionskvalitét 

- Utbudet av tjänster kommunikationsmöjligheter/nätverkande 

-  Spridning av kunskap/kompetens. 

  

TEMA 9: ÅLDER 

 Anser ni att ålder har en inverkan på revisorsexamen? Om ja, på vilket sätt? 

 Beskriv för- och nackdelar med en yngre respektive äldre tentand som ska 

avlägga revisorsexamen?  

 

TEMA 10: KÖN 

 Anser ni att genus har en inverkan på hur tentanden presterar på 

revisorsexamen? 
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 Anser ni vidare att genus har en inverkan på hur medarbetare angriper och löser 

ett problem? 

 

AVSLUTNINGSVIS 

 Vilken av våra faktorer anser ni hade en större inverkan på revisorsexamen? 

Utbildning, kön, ålder, kontorsstorlek, branscherfarenhet, självstudier, trivsel på 

arbetsplatsen, motivation, mentorskap och lärande. 

 

 Har du något du vill tillägga eller är det något som du anser är viktigt som vi inte 

har tagit upp? 
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INTERVJUGUIDE – AUKTORISERADE REVISORER I “BIG 4” 

 

SYFTE 

Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse om vilka faktorer det är som kan ha 

en större inverkan för tentandens resultat på revisorsexamen. Vi har därför valt att 

undersöka följande faktorer: branscherfarenhet, utbildning, självstudier, motivation, 

trivsel på arbetsplatsen, mentorskap och lärande, kontorsstorlek ålder samt kön. 
 

Syftet med studien ur ett praktiskt perspektiv är att få en förståelse för hur 

revisionsbyråer ska möta revisorsnämndens examinationskrav och därefter anpassa 

tillvägagångssättet i upplärningsprocessen. Ur ett teoretiskt perspektiv syftar studien till 

att få en förståelse för om teorin kring våra tidigare nämnda faktorer, som vi avser att 

undersöka, går att applicera på studiens problemformulering.   

 

INLEDNING 

 Vill du vara anonym? 

 Ålder? 

 

TEMA 1: BRANSCHERFARENHET  

 Vilken position och vilken arbetsroll har ni? 

 Hur länge har ni varit auktoriserad revisor? Nämn avståndet mellan de olika 

proven 

 Hur länge har ni arbetat på den här revisionsbyrån? 

 Hur länge har ni arbetat inom revisionsbranschen? 

 Hur många är ni som arbetar på kontoret? Antalet anställda inom revision 

 Hade ni någon tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi innan ni började 

arbetade inom revisorsyrket? 

 

TEMA 2: UTBILDNING 

 Vad har ni för utbildningsbakgrund? Högskole-/ Universitetsutbildning 

 Har ni en utbildningsplan för den framtida revisorn på ert kontor? FAR 

akademins utbildningsplan (kurser från 4-6 år för auktoriserade revisorer) Om 

ja, beskriv hur den ser ut?  

 Skiljer sig mängden och innehållet av utbildning åt mellan revisorsassistenter, 

godkända och auktoriserade revisorer? Om ja, på vilket sätt? 

 Hur mycket tid och resurser uppskattar ni avsätts till utbildning? Sker denna 

utbildning i så fall internt eller externt?  

 

TEMA 3: SJÄLVSTUDIER 

 Finns det avsatt tid för självstudier inför avläggandet av revisorsexamen? Om ja, 

i vilken utstäckning sker detta och hur mycket av den tiden sker under arbetstid 

 Anser ni det vara viktigt att få tid för självstudier för att kunna möjliggöra 

avläggandet av revisorsexamen?     
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TEMA 4: EXAMINATION 

 Vem är det som bestämmer när det är dags för en revisorassistent att avlägga 

revisorsexamen? Samt hur bedöms beslutet utöver lagkrav?  

 Kan du berätta om dina erfarenheter inför avläggandet av revisorsexamen?  

 Vilka kunskaper och egenskaper anser ni den framtida revisorn behöver besitta 

för att klara revisorsexamen?  

 Vad tog ni med er från revisorsexamen till avläggandet av högre 

revisorsexamen?   

 Det finns ett förslag om att ersätta de nuvarande två revisorsexamina med endast 

en auktoriserad revisorsexamen. Hur tror ni en sådan förändring skulle påverka 

den framtida kravprofilen?  

 

TEMA 5: MOTIVATION 

 Beskriv vad som motiverar er i era specifika arbetsuppgifter.  

– Intressant arbetsuppgifter 

– Krävande arbetsuppgifter 

– Varierande arbetsuppgifter 

 

 Rangordna följande som ni motiveras av: 

– En makthavande position? Frispråkligt kontrollera och influera andra medarbetare 

– Prestationsmål? Individuella- och organisatoriska målsättningar 

– Känna tillhörighet och acceptans i organisationen? 

 

 Anser ni att chefer främjar motivationen och produktiviteten bland medarbetare? 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 Anser ni att er arbetsgivare har påverkat er motivation för att nå en högre 

befattning, i så fall på vilket sätt? 

 

TEMA 6: TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN 

 Beskriv vad det är som påverkar er trivsel på arbetsplatsen?  

 Anser ni att arbetsmiljön har en betydande inverkan för trivsel på arbetsplatsen? 

 Om vi fick välja bland samtliga faktorer, vilken/vilka faktorer anser ni påverkar 

er trivsel i ert arbete: företagets policys och administration, tillsyn, lön, 

personliga relationer och arbetsvillkor, prestation, igenkännelse för prestation, 

arbetet i sig, ansvarstagande och avancemang 

 

 Vad vill ni ha ut ifrån ert arbete?  

 Finns det utsatt tid för socialisering med arbetskollegor och personalaktiviteter? 

 

 Upplever ni att det finns konflikter på kontoret? Om ja, hur löser ni i så fall 

dessa konflikter? 

 Upplever ni att ni kan uttrycka era ”sanna” känslor gentemot andra medarbetare? 

 

TEMA 7: MENTORSKAP OCH LÄRANDE   

 Hur integreras de nyanställda med andra arbetskollegor?   

 Tilldelas de framtida revisorerna en mentor, handledare eller liknande? Om ja, 

när sker detta? 

 Vilken position i revisionsbyrån har mentorerna? 
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 Hur många aspiranter har varje mentor? 

 Har ni under er yrkesverksamma tid haft någon mentor?  

– Om ja, utvärdera mentorskapet, vad har fungerat bra och vad har fungerat 

mindre bra? Varför? 

– Om nej, har ni någon eller några som ni kan få råd, tips, karriärhjälp eller 

liknande av? 

 

 När blev ni tilldelad en mentor?  

 Vilken position hade/har er mentor? 

 Hur ofta träffas/träffades ni och er mentor? 

 Har ni själva varit en mentor? 

 På vilket sätt är mentorskap viktigt för er?  

 Anser ni att er mentor har haft en påverkan i ert val att avlägga revisorsexamen? 

 Finns det någon som kontrollerar och uppmärksammar er arbetsprestation? Om 

ja, hur görs det och av vem? 

 

 Anser ni att mentorskap bidrar till lärandet? Om ja, på vilket sätt? 

 Vilka faktorer anser ni påverkar ert personliga lärande?  

 Anser ni att feedback har en inverkan för ert personliga lärande?   

 Fick ni kontinuerlig feedback under perioden inför avläggandet av 

revisorsexamen och högre revisorsexamen?  På vilket sätt och av vem?  

 

TEMA 8: KONTORSSTORLEK  

 Upplever ni att kontorsstorlek generellt sätt har en betydande inverkan för 

resultatet på revisorsexamen? 

 Sitter revisorsassistenter, godkända och de auktoriserade revisorerna 

tillsammans på kontoret?  

 Hur ser sammansättningen av medarbetare ut på uppdragsteamen? Blandning av 

kompetenser, kön, ålder etc.   

 

 Anser ni att kontorsstorlek generellt sätt har någon påverkan på: 

- Revisionskvalitét 

- Utbudet av tjänster kommunikationsmöjligheter/nätverkande 

-  Spridning av kunskap/kompetens. 

 

TEMA 9: ÅLDER 

 Anser ni att ålder har en inverkan på revisorsexamen? Om ja, på vilket sätt? 

 Beskriv för- och nackdelar med en yngre respektive äldre tentand som ska 

avlägga revisorsexamen?  

 

TEMA 10: KÖN 

 Anser ni att genus har en inverkan på hur tentanden presterar på 

revisorsexamen? 

 Anser ni vidare att genus har en inverkan på hur medarbetare angriper och löser 

ett problem? 

 

AVSLUTNINGSVIS 

 Vilken av våra faktorer anser ni hade en större inverkan på revisorsexamen? 
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Utbildning, kön, ålder, kontorsstorlek, branscherfarenhet, självstudier, trivsel på 

arbetsplatsen, motivation,  mentorskap och lärande. 

 

 Har du något du vill tillägga eller är det något som du anser är viktigt som vi inte 

har tagit upp? 
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Bilaga 4. – Transkriberat material  
 

Kontorsstorlek: Litet Kontor   
Namn Byrå Branscherfarenhet 

inom 

revisionsbranschen 

innan avläggandet av 

revisorsexamen 

Tidigare 

arbetslivserfarenhet 

inom ekonomi 

Avlagd tid inom 

revisionsbranschen 

Lars Karlsson 1 5 år Ja. Ordförande inom 

ekonomiutskottet i 

HHUS samt arbetat på 

bank. 

5 år 

Marcus 

Sjöblom 

2 4 år Nej. 13 år 

Joakim Nilsson 2 3 år Ja. Arbetat på en 

ekonomiavdelning 

inom 

industribranschen. 

5 år 

Sara Olsson 4 4 år Ja. Sommarjobb på 

skatteverket. 

7 år 

Karin Petterson 4 9 år Ja. Arbetade på bank 

vid sidan av studierna 

12 år 

     

Kontorsstorlek: Stort Kontor   
Namn Byrå Branscherfarenhet 

inom 

revisionsbranschen 

innan avläggandet av 

revisorsexamen 

Tidigare 

arbetslivserfarenhet 

inom ekonomi 

Avlagd tid inom 

revisionsbranschen 

Håkan 

Pettersson 

1 3,5 år Ja. Sommarjobb på 

bank. 

6 år 

Siv Larsson 1 3,5 år Ja. Jobbat på bank.  5 år 

Robert 

Svensson 

2 6 år Ja. Jobbade vid sidan 

av studierna på en 

revisionsbyrå. 

6 år 

Kajsa 

Bengtsson 

2 12,5 år Ja. Jobbat på 

revisionsbyrå mellan 

gymnasium och 

universitet.  

16 år  

Fredrik 

Henriksson 

3 4 år Nej 4,5 år 

Max Persson 3 3,5 år Sommarjobb på 

Postens 

ekonomiavdelning 

6,5 år 

Simon 

Andersson 

4 4 år Nej 7 år 

 

Antalet anställda inom revision  

Byrå Litet kontor Stort kontor 

1 17st 600st 

2 25st 600st 

3 -  250st 

4 12st 150st 

 

 


