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Sammanfattning 

Under mitten av 1800-talet började antalet företag att växa. Intressenterna blev fler och de 

behövde ha tillgång till företagets finansiella information för att kunna fatta rationella beslut. 

Företagen redovisade inte alltid korrekt information vilket gjorde att revisionsyrket växte 

fram. Revisorn skulle förhålla sig oberoende till redovisningen och granska om redovisningen 

var korrekt eller ej. För att säkerställa att revisorn hade rätt kunskaper för att utföra en sådan 

granskning påbörjades auktorisation av revisorer 1912 i Stockholms handelskammare. Under 

de senaste 100 åren har det funnits olika examinationsformer och 2013 förändrades 

revisorsexaminationen igen. Idag finns det endast en examination som, vid godkänt resultat, 

renderar i en titel. Denna studie kommer därför att undersöka hur verksamma inom 

revisionsbranschen förhåller sig till dagens revisorsexamination och den kunskap som den är 

avsedd att säkerställa. Dessutom ska den undersöka om de finns några skillnader i synsätt 

mellan anställda på små och stora revisionsföretag.  

Studiens teoretiska referensram innehåller teorier om kunskap och inlärning, knowledge 

management, utbildning, learning-by-doing, mentorskap och teamarbete. Den empiri som 

studien genererat tolkades utifrån teorier kring dessa begrepp. 

Studiens teoretiska utgångspunkter är konstruktionism och interpretativism. Studien har 

utförts genom en kvalitativ metod. Metoden har varit av förklarande komparativ karaktär och 

databearbetningen har utförts i enlighet med komparativ analys. 

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer, vars avsikt var att erhålla mer 

detaljerade svar för att få en förståelse för hur revisorsassistenter och revisorer förhåller sig 

till revisorsexaminationen. Respondenterna som har deltagit i denna studie består av sex 

revisorsassistenter och två auktoriserade revisorer. Tre av revisorsassistenterna och en revisor 

representerar de små revisionsföretagen och den andra hälften representerar de stora 

revisionsföretagen. Detta har gjorts för att kunna belysa skillnaderna och hur dessa kan 

kopplas till deras respektive uppfattning om revisorsexaminationen.  

Slutsatserna som studien kommit fram till är att det finns skillnader i synsätt på 

revisorsexaminationen. Respondenterna som representerar de små revisionsföretagen är i 

större utsträckning kritiska mot dagens revisorsexamination än respondenterna från de stora 

företagen.  I studien framkommer även att de mindre revisionsföretagen har mindre 

strukturerade utbildningsprogram och mentorns roll är inte lika tydlig. De stora 

revisionsföretagen har mer standardiserade utbildningsprogram där mentorns roll är tydlig.  

 

 

 

 

 



Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till Ulrica Nylén som varit till stor hjälp under studiens gång. Jag 

vill även tacka de respondenter som tagit sig tid och medverkat i denna studie. Ni gjorde 

studien möjlig.  

 

Umeå, 2015-02-04 

Victor Wiklund 
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1. Inledning 
I följande avsnitt beskrivs vilket ämne som denna studie ska behandla, historiken kring 

ämnet och varför detta är ett företagsekonomiskt problem. Ämnet som sådant kommer 

att problematiseras vilket i sin tur leder till frågeställningen och syftet. Avslutningsvis 

kommer en beskrivning av de avgränsningar som denna studie har gjort samt ett antal 

begrepp som kommer att vara återkommande i texten.   

1.1 Ämnesval 
Genom åren har det funnits ett antal sätt att bli en kvalificerad revisor. Till en början 

gjordes auktorisationen av Stockholm handelskammare. Det fanns en titel och det var 

den auktoriserade revisorn. För att bli en auktoriserad revisor krävdes det att aspiranten 

genomgått en utbildning på Handelshögskolan i Stockholm. Det var få som uppfyllde 

dessa krav och detta tvingade fram godkända revisorer (Carrington, 2010, s. 210). 

Dessa titlar existerade fram till 2013 då det gjordes en förändring. Det fanns för tillfället 

två prov som resulterade i två olika titlar. De två proven ersattes med ett prov som 

resulterade i titeln auktoriserad revisor. Det nya provet kom att utformas på ett annat 

sätt än de äldre proven (Revisorsnämnden, 2015a).  

Vid den förundersökning som gjordes inför uppsatsperioden framgick det att 

godkännandegraden på de gamla och det nya proven är ungefär 50% (Revisorsnämnden, 

2015b). Efter ytterligare förundersökning återfanns Cederwall & Sävås (2011, s. 58) 

studie som påvisade att de som var anställda på större revisionsföretag hade högre 

godkännandegrad. Detta verkade intressant och då kontaktades en auktoriserad revisor 

för att undersöka hens förhållningssätt till examinationen. Hen beskrev att 

examinationen inte är verklighetsförankrad och att den inte tar hänsyn till de små 

revisionsföretagen. Att revisorn beskrev examinationen på detta vis och med vetskapen 

om att godkännandegraden är ca. 50% ansågs detta vara ett intressant och aktuellt ämne.  

1.2 Bakgrund 
Det har inte alltid funnits ett behov av revisorer. Behovet uppstod i takt med 

industrialiseringen och globaliseringen. Allt eftersom att kreditinstitut växte fram blev 

tillgängligheten på kapital större (Schön, 2007, s. 16). Samtidigt infördes 

aktiebolagslagen år 1848 vilket möjliggjorde begränsat ägaransvar då företaget blev en 

juridisk person. Detta gjorde att fler blev villiga att starta företag. Med fler företag 

följde en tilltagande ekonomi och ett ökat antal intressenter. Detta i sin tur ökade trycket 

på att företagen redovisade korrekt information (Carrington, 2010, s. 209).  

Antalet revisorer tilltog stadigt under seklet men började att minska år 1996. Då fanns 

det 4 495 kvalificerade revisorer och i slutet av 2008 var antalet nere vid 3 998. Detta 

kan förklaras genom att stora delar av dessa revisorer föddes på 1940-talet och har nu 

börjat pensioneras. Det kan även förklaras genom att revisionsyrket har förändrats. 

Dagens revisorer arbetar i team och detta gör att de kan ansvara över fler uppdrag 

(Carrington, 2010, s. 203). 
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Revisorns roll är att säkerställa kvalificerad redovisning. För att kunna göra detta krävs 

det goda kunskaper kring redovisningen. Revisionen görs för att intyga att den 

finansiella information som redovisas är tillförlitlig (Carrington, 2010, s. 7). Det är av 

stor vikt att den information som presenteras i redovisningen är korrekt. Redovisningen 

ligger som beslutsunderlag för ett antal olika intressenter. Banker kan använda sig av 

redovisningen som underlag för att bevilja en kredit, skattemyndigheten använder sig av 

redovisningen som beskattningsunderlag, medarbetare vill veta att företaget är kapabla 

att betala ut löner och leverantörer behöver veta att företaget kan betala sina fakturor 

(Carrington, 2010, s. 6). 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver” (SFS 2005:551). 

Revisorsnämnden är myndigheten som är ansvariga för revisorsfrågor och därmed även 

för auktorisationen av revisorer. Auktorisationen av revisorer görs för att säkerställa att 

rätt kunskapsnivå är uppnådd för att kunna utföra kvalitativ revision. Detta görs genom 

en skriftlig examination som vid godkänt resultat leder till auktorisation. Examinationen 

erbjuds två gånger per år och skrivs under två dagar i maj eller november/december. 

Varje dag består av sex timmars examinationstid. I genomsnitt har examinationen, 

under de senaste 10 åren, skrivits 380 gånger per år och  av dessa 380 skrivningar 

godkänns ca. 50% (Revisorsnämnden, 2015b).  

”RN har två övergripande uppgifter. Den ena huvuduppgiften är att se till att det finns 

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

revisorer” (Revisorsnämnden, 2015e). 

I Sverige påbörjades auktorisation av revisorer år 1912. Detta gjordes av Stockholms 

handelskammare. Ett krav som ställdes på den aspirerande revisorn var att denna hade 

studerat vid Stockholms Handelshögskola, var minst 25 år gammal, hade minst tre års 

erfarenhet under ledning av en auktoriserad revisor samt ej var anställd i statligt eller 

privat företag (Carrington, 2010, s. 209). Eftersom att det var få revisorer som mötte 

detta krav började Stockholms handelskammare att utse godkända revisorer. Skillnaden 

mellan en auktoriserad och en godkänd revisor var att den godkända revisorn inte hade 

gått på Stockholms Handelshögskola vilket var den huvudsakliga anledningen till att 

aspiranter inte kunde erhålla den auktoriserade titeln (Carrington, 2010, s. 210). 

År 1973 blev auktorisationen och godkännande av revisorer en statlig angelägenhet 

genom Kommerskollegium. Det hade under det senaste årtiondet vuxit fram synpunkter 

på varför Stockholms handelskammare skulle ansvara för detta då många andra länder 

runt om i världen lät detta hanteras av staten. För auktorisation krävdes en 

ekonomexamen samt fem års praktisk erfarenhet. För ett godkännande krävdes mindre 

teoretiska förkunskaper samt fem års praktisk erfarenhet (Wallerstedt, 2009, s. 220). År 

1989 introduceras en frivillig revisorsexamen av FAR. Denna revisorsexamen bestod av 

ett antal kunskapsprov som vid godkännande möjliggjorde ett medlemskap i FAR 

(Wallerstedt, 2009, s. 220).  
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År 1995 infördes den första tvingande revisorsexamen. Anledningen till detta var att 

den svenska proceduren att antingen auktorisera eller godkänna en revisor inte 

uppfyllde Europeiska Gemenskapens direktiv. Dessa direktiv beskrev att en aspirerande 

revisor skulle ha genomgått teoretisk och praktiskt utbildning samt ”avlagt en statligt 

organiserad eller godkänd yrkesexamen som är jämförbar med slutexamen från 

universitet” (Wallerstedt, 2009, s. 232).  

EG:s direktiv tvingade fram två sorters revisorsexamen som renderade i varsin titel. För 

att bli godkänd revisor krävdes det att individen skrev godkänt på revisorsexamen. För 

att bli auktoriserad revisor krävdes det ett godkänt resultat på examinationen för högre 

revisorsexamen. Det var dock fortfarande möjligt att bli godkänd revisor utan av 

avlägga revisorsexamen fram till 2002 (FAR, 2013a).  

Genom åren har det funnits tre sorters kvalificerade revisorer. Dessa var auktoriserade 

revisorer, godkända revisorer utan revisorsexamen och godkända revisorer med 

revisorsexamen. I juni 2013 kom det en lagändring som endast gjorde det möjligt att 

erhålla en titel. Detta gjordes med anledningen att underlätta regelverket då det ansågs 

onödigt komplicerat. De tidigare bestämmelserna om grundläggande revisorsexamen 

och högre revisorsexamen togs bort och gjordes till en övergripande revisorsexamen. 

Om tentanden klarar examinationen görs en ansökan om auktorisation 

(Revisorsnämnden, 2015f).  

Kravet för att få avlägga revisorsexamen är minst åtta års teoretisk och praktisk 

erfarenhet. Det krävs minst en kandidatexamen inom ekonomi och minst tre års praktisk 

erfarenhet som innefattar arbete, kurser och annan teoretisk inlärning. De resterande två 

åren får den aspirerande revisorn fördela hur den behagar (FAR, 2013c). Den praktiska 

utbildningen ska genomföras under handledning av en auktoriserad eller godkänd 

revisor (Revisorsnämnden, 2015c).  

1.3 Problemformulering 
Att skriva dagens revisorsexamination kostar 20 000 kr och då tillkommer en 

administrationsavgift på 5 000 kr (Revisorsnämnden, 2015a). Dessutom kostar det 

pengar att utbilda sin personal och förbereda dem inför examinationen. FAR akademi 

erbjuder en mängd utbildningar vars priser varierar. Kurserna är inte obligatoriska men 

är populära då FAR Akademi utbildade 10 000 personer under 2013 (FAR Akademi, 

2015). Om medarbetaren misslyckas vid examinationen innebär detta utebliven 

kompetens. Detta medför att revisionsbyrån kanske inte kan anta revisionsuppdrag 

vilket innebär uteblivna intäkter. Dessutom innebär ett godkänt resultat vid 

revisorsexamen att företaget besitter kompetens vilket kan fungera som 

konkurrenskraftigt som i sin tur kan leda till ökade intäkter (Ferris et al., 1999, s. 388).  

Det krävs omfattande teoretiska och praktiska kunskaper innan aspiranten får avlägga 

revisorsexamen. Utbildningen ska omfatta minst tre års praktisk utbildning. Den 

praktiska utbildningen ska ge erfarenhet och teoretisk kunskap om revision (RNFS 

1996:1). Empirismen är en klassisk inlärningsteori som talar om att inlärningen är 
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processen och kunskap är resultatet av processen. Denna inlärningsteori talar om att 

kunskap är resultatet av en erfarenhet och att erfarenheten är den huvudsakliga faktorn 

för skapandet av kunskap (Bower & Hilgard, 1981, s. 3-7). Hayek (1945, refererad i 

Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 33) talar om att en individ erhåller kunskap beroende på 

vilken kontext som individen befinner sig i. Olika kontexter ger olika kunskaper. 

Carrington (2010, s. 204-205) beskriver att majoriteten av svenska revisionsföretag är 

små. Deras kunder utgörs av små och medelstora företag. I den andra delen av 

spektrumet finns ett fåtal större revisionsföretag som nästan uteslutande arbetar med 

stora företag och börsnoterade bolag. 

Revisorsexaminationens syfte har alltid varit att säkerställa att revisorn besitter 

nödvändiga kunskaper för att kunna utföra en revision av hög kvalité. Detsamma gäller 

för dagens revisorsexamination. ”Revisorsexaminationen ska säkerställa att revisorn 

har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision i företag av olika 

storlek och med olika slags verksamhet samt förmåga att i praktiken tillämpa sådana 

kunskaper i revisionsarbetet” (SFS 1995:665). Dagens examination ställer höga krav på 

tentanden vilket framgår genom att studera godkännandegraden. Ungefär hälften av de 

som skriver examinationen blir underkända (Revisorsnämnden, 2015b). I en studie som 

är gjord av Cederwall & Sävås (2011, s. 58), med studerat examinationsmaterial från 

revisorsnämnden, finner de att de tentander som är anställda på större revisionsföretag 

har högre godkännandegrad än de som är anställda på mindre revisionsföretag.  

Summeringen av problematisering är att verksamma inom små och stora 

revisionsföretag arbetar med olika uppgifter eftersom att de har olika kunder. När de 

arbetar erhåller de erfarenheter som i sin tur leder till kunskap. Eftersom att kunskap är 

kontextspecifik och subjektiv bör detta göra att de erhåller olika kunskaper och att 

synen på vilken kunskap som är relevant varierar. Detta gör att det bör finnas skillnader 

i synen på den kunskap som revisorsexaminationen ämnar säkerställa. Detta föranleder 

denna studies frågeställning och syfte:  

 Vad anser verksamma revisorer och revisorsassistenter om 

revisorsexaminationen och den kunskap den ämnar säkerställa? 

 Finns det några skillnader mellan revisorsassistenter och revisorer som är 

anställda på små och stora revisionsföretag och hur de ser på 

revisorsexaminationen och den kunskap den ämnar säkerställa? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att erhålla en förståelse för hur verksamma revisorer och 

revisorsassistenter förhåller sig till den kunskap som mäts vid revisorsexaminationen 

utifrån deras arbetsplatsrelaterade erfarenheter. Studien ska också undersöka om det 

finns några skillnader mellan hur anställda på stora och små revisionsföretag ser på den 

kunskap som mäts. Studien kommer att ta hänsyn till olika arbetsplatsrelaterade faktorer 

för att sedan relatera dessa till den syn som respektive respondent har kring den kunskap 

som mäts vid revisorsexaminationen. Avsikten är att belysa de åsikter som finns och 
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den problematik som finns kring dessa åsikter och att detta sedan kan leda till ytterligare 

studier inom detta område.  

1.5 Begränsningar 
Då denna studie ska utföras inom en begränsad tidsram måste det göras ett antal 

begränsningar. Den geografiska begränsningen studien har gjort är till verksamma 

revisorsassistenter och revisorer i Norrbotten. Detta gjordes därför att jag har mina 

rötter i Norrbotten och har under arbetets gång vistats mycket där men även på grund av 

studiens val av datainsamlingsmetod som presenteras i ”4.3 Datainsamlingsteknik”.  

När det under arbetets gång talas om ”verksamma inom revisionsbranschen” syftar det 

till revisorsassistenter och revisorer. Motiveringen till denna begränsning är att de anses 

vara bäst lämpade att besvara frågor som berör revisorsexaminationen därför att de ska 

skriva provet, har skrivit provet eller liknande prov och/eller har erfarenhet av 

medarbetare som har skrivit provet. Att en dag behöva skriva revisorsexaminationen bör 

innebära att de har en större uppfattning om examinationen än vad en auktoriserad 

redovisningskonsult har. En auktoriserad redovisningskonsult är en redovisningskonsult 

som har avlagt redovisningskonsultexamen och arbetar vanligtvis på en redovisnings 

och revisionsbyrå (FAR, 2013b). 

En annan avgränsning som har gjorts är indelningen i stora och små revisionsföretag. 

De företag som klassificeras som stora ingår i The Big Four. Dessa företag är Deloitte, 

PWC, Ernst & Young och KPMG. Alla andra revisionsföretag klassas som små. 

Eftersom att de fyra stora revisionsföretagen kallas The Big Four ansågs det lämpligt att 

göra denna avgränsning. Däremot är det viktigt att poängtera att revisionsföretag har 

olika storlek. Det finns revisionsföretag som är små, medelstora och stora. Ett 

medelstort revisionsföretag kan ha olika förutsättningar än ett litet eller stort 

revisionsföretag.  

1.6 Begrepp 
Stora revisionsföretag: The Big Four som består av KPMG, Ernst & Young, Deloitte 

och PriceWaterhouseCooper 

Små revisionsföretag: Alla revisionsföretag som inte ingår i The Big Four.  

Stora städer: Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Små städer: Allt annat än Stockholm, Göteborg och Malmö. 

FAR: Föreningen Auktoriserade Revisorer 

Revisorsassistent: Assisterar den kvalificerade revisorn vid arbete med revision. 
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2. Studiens utgångspunkter 

Kapitlet inleds med att beskriva min förförståelse för att ge läsaren en förståelse för 

varför studien behandlar detta ämne. Sedan kommer kapitlet att redogöra för de 

utgångspunkter som är bäst lämpade för denna studie. Efter det kommer en förklaring 

till varför studiens teoretiska referensram ser ut som den gör och hur litteratur har 

bearbetats för att ta del av dessa teorier.   

2.1 Förförståelse 
”När Columbus upptäckte Amerika ledde hans förförståelse honom fel, eftersom han 

trodde han funnit en ny väg till Indien. Men utan någon förförståelse om vägen till 

Indien hade ju Columbus inte givit sig av överhuvudtaget. Forskning utan förförståelse 

är en omöjlighet” (Bjereld et al., s. 14). 

Den förförståelse jag har inför denna studie är begränsad till den utbildning som jag har 

genomgått. Jag har studerat civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet sedan våren 

2011. Sedan dess har jag erhållit kunskaper kring företagsekonomi, nationalekonomi, 

ekonomisk historia, juridik och statistik. De kurser som främst föranlett detta ämnesval 

är de företagsekonomiska kurserna A-C. Dessa kurser har innehållit ett antal delmoment 

som kan relateras till valet av denna studie. Företagsekonomi A behandlade 

redovisning, företagsekonomi B behandlade vetenskaplig metod och företagsekonomi C 

behandlade redovisningsteori och praxis. Under delmomentet Vetenskaplig metod 

skrevs en uppsats på B-nivå och den var en kvantitativ studie. 

Det initiala intresset för  redovisning uppstod under gymnasiet då jag genomgick en 

utbildning med inriktning mot företagsekonomi. Under denna utbildning bestod stora 

delar av att utföra enklare redovisning. Detta föranledde mitt val av utbildning på 

högskolenivå. Mellan den gymnasiala utbildning och den ekonomiska utbildningen på 

Umeå Universitet läste jag 30 poäng pedagogik på lärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet där jag erhöll kunskaper som behandlade inlärning och kunskap. Utöver de 

utbildningar som jag har genomgått har jag även för avsikt att i framtiden arbeta som 

revisor. Detta betyder att jag en dag måste avlägga revisorsexamen och därför är 

området av stort intresse för mig.  

Min förförståelse kring revisorsexamen och den kunskap som den mäter är liten. 

Däremot berör min utbildning teorier om kunskap, redovisning och revision. Det finns 

en förförståelse för hur revision ska bedrivas samt dess mest grundläggande principer, 

t.ex. om redovisning, revisorns objektivitet och etiska ställning.  

Det saknas erfarenhet kring arbete med redovisning och revision och det har innan 

denna studie inte tittats på revisorsexaminationen och dess innehåll. Studien kommer 

därför att förhålla sig till teorier som berör revision och revisionsyrket men även mer 

generella teorier som knowledge management, mentorskap och team. Teorierna kan 

bidra med en förståelse för  de olika åsikter som respondenterna delar med sig av då 

dessa teoriområden är sammankopplade med företag och att olika företag arbetar olika. 

Andersen (1998, s. 180) talar om att olika fenomen tolkas olika av olika personer. Detta 
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är ett grundläggande antagande för att denna studie ska vara genomförbar utifrån den 

teoretiska referensramen. Olika arbetsplatserfarenhet leder till olika åsikter om 

kunskapen som mäts vid revisorsexaminationen.    

Observera att min avsaknad av erfarenhet kring revision och redovisning kommer att 

motivera till att göra ett ordentligt arbete vid genomgång av användbar litteratur för att 

kunna utforma intervjuguider som har hög validitet och därmed kunna härleda ett antal 

slutsatser som är tillförlitliga.  

2.2 Kunskapssyn 
Begreppet ontologi betyder ”läran om det varande”. Begreppet redogör för hur en 

social företeelse kan betraktas. Det  handlar om att en företeelse kan förklaras på olika 

sätt. Ontologin delas upp i två delar, konstruktionism och objektivism (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 47).  

Objektivismen menar att en social företeelse kan förklaras genom extern fakta som inte 

går att påverka av sociala aktörer. Sociala företeelser som finns existerar därmed 

oberoende av sociala aktörer. Detta är en vanligt förekommande verklighetssyn inom 

naturvetenskapen (Saunders et al., 2012, s. 131). Konstruktionismen menar istället att 

sociala företeelser hela tiden skapas av sociala aktörer. Dessa sociala företeelser 

befinner sig ständigt under förändring. Konstruktionismen lägger större vikt vid ord än 

siffror. Denna ontologiska ståndpunkt möjliggör tolkningar i en större utsträckning än 

den objektivistiska ståndpunkten (Bryman & Bell, 2013, s. 42-43).  

Med en objektivistisk verklighetssyn kan revisorsnämnden och revisorsexaminationen 

betraktas som en organisation som styr sina medarbetare genom mål och regler. 

Medarbetarna är oförmögna att påverka organisationen och därmed även 

revisorsexaminationen. Andra människor talar om för de anställda hur de ska agera och 

uppföra sig (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Till skillnad från objektivismen menar 

konstruktionismen att revisorsnämnden är en organisation som påverkas av deras 

anställda och andra externa påtryckningar. Den konstruktionistiska verklighetssynen 

menar att organisationer och dess kultur har arbetats fram av sociala aktörer.  

Studiens syfte ämnar skapa en förståelse för hur respondenterna ser på den kunskap som 

mäts vid revisorsexaminationen. Förståelsen ska uppnås genom att tolka 

respondenternas åsikter kring revisorsexaminationen mot de erfarenheter som 

respondenterna besitter. Den konstruktionistiska verklighetssynen är mer lämpad för 

denna studies syfte då studien ska rendera i en förståelse kring vilka bakomliggande 

faktorer som kan påverka varför respondenterna uttrycker olika åsikter kring 

revisorsexaminationen. Innan studien påbörjades fanns en tydlig bild av vad som skulle 

undersökas. Detta innebär att syftet var bestämt innan studiens teoretiska 

utgångspunkter valdes. Detta innebär därmed att studiens verklighetssyn var bestämd på 

förhand då objektivismen inte är lämpad för studien.  



8 
 

2.3 Vetenskapssyn 
Det finns två klassiska vetenskapssyner och dessa är den positivistiska och den 

interpretativistiska vetenskapssynen. Den positivistiska vetenskapssynen strävar efter 

absolut kunskap. Existerande vetenskapliga teorier kan testas och därmed bekräftas eller 

dementeras.  Positivismen grundar sig i det naturvetenskapliga och kan jämföras med 

fysikerns syn på atomer och molekyler. Vetenskapen ska vara objektiv och fri från 

värderingar. Forskarens subjektivitet ska inte påverka forskningen (Patel & Davidson, 

2011, s. 27).  

Den andra vetenskapssynen är interpretativismen. Interpretativisten undersöker gärna 

hur människor upplever sin situation medan en positivist hellre letar efter kaosala 

samband (Bjereld et al., 2007, s. 72). Interpretativism betyder närmast tolkningslära och 

menar att ”den mänskliga existensen kan tolkas och förstås genom språket” (Patel & 

Davidson, 2011, s. 28). Konstruktionismen och interpretativismen är förenliga med 

varandra (Bryman & Bell, 2013, s. 49). 

Studien kommer att undersöka hur verksamma inom revisionsbranschen förhåller sig till 

kunskapen som mäts vid revisorsexaminationen utifrån de olika erfarenheter som 

respondenterna besitter . Skillnader i respondenternas erfarenheter kommer sedan att 

jämföras mot de åsikter som de har kring revisorsexaminationen för att ge en förståelse 

för eventuella meningsskiljaktigheter kring examinationen. Det kommer göras ett antal 

tolkningar kring variationer i bakgrundsfaktorer och hur respondenten förhåller sig till 

examinationen. Att tolka och skapa en förståelse för ett fenomen är mer förenligt med 

den interpretativistiska vetenskapssynen vilket gör att denna vetenskapssyn är bäst 

lämpad för denna studie.   

2.4 Forskningsansats 
Studien har sin utgångspunkt i ett antal teorier. Teorierna ligger till grund för de frågor 

som ställs under intervjuerna. Eftersom att studien till stor del utgörs av en teoretisk 

referensram och att dessa teorier ligger till grund för de frågor som ställs vid 

intervjuerna är denna studie främst av deduktiv karaktär. Den deduktiva 

forskningsansatsen syftar till att testa befintliga teorier, den går från teori till empiri 

(Saunders et al., 2012, s. 48).  

Motsatsen till den deduktiva ansatsen är den induktiva ansatsen. Den induktiva ansatsen 

går från empiri till teori. Den induktiva ansatsen används ofta när ett önskat resultat av 

en studie är att skapa nya teorier. Denna metod är lämplig att använda när forskaren har 

omfattande kunskaper kring det ämne som undersöks (Bjereld et al, 2002, s. 89-90). 

Den induktiva ansatsen behöver dock inte helt bortse från befintliga teorier. Teorier kan 

vara den utgångspunkt och den inspiration som ligger till grund för en studie med en 

induktiv forskningsansats (Saunders et al., 2012, s. 48).   

Den abduktiva ansatsen går från teori till data och från data till teori och är ett slags 

mellanting mellan induktion och deduktion. Den abduktiva forskningsansatsen börjar 

ofta med en iakttagelse av ett intressant fenomen och arbetar sedan fram en teori på hur 
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detta fenomen kan uppstå  (Saunders et al., 2012, s. 147). I ”1.1 Ämnesval” beskrivs det 

hur den auktoriserade revisorn beskrev hens förhållningssätt kring examinationen och 

att den inte var anpassad för de mindre revisionsföretagen. Detta kan relateras till ”en 

iakttagelse av ett intressant fenomen”.  Därefter valdes ett antal teorier för att kunna 

förstå eventuella meningsskiljaktigheter när det kommer till den kunskap som mäts vid 

revisorsexaminationen vilket är i enlighet med abduktionen. Saunders et al. (2012, s. 

147) beskriver att abduktionen ofta söker efter teorier som kan ge en förklaring till det 

iakttagna fenomenet vilket denna studie har gjort.  

Denna studies forskningsansats är främst av deduktiv karaktär då teoriavsnittet är en 

stor del av studien och är grunden till frågorna som ställs vid intervjuerna, vilket också 

styr vilken empiri som samlas in. Studien fungerar som en sammanställning av olika 

åsikter för att sedan, utifrån den teoretiska referensramen, tolka hur respondenternas 

olika kontexter påverkar deras syn på examinationen. Däremot förekommer det inslag 

av induktion då det under studiens gång kommer att göras ett antal antaganden och 

förklaringar till olika fenomen. Studiens angreppssätt är därför av deduktiv-abduktiv 

karaktär.  

2.5 Val av metod  
Den kvalitativa metoden är förenlig med konstruktionism, interpretativism och 

induktion (Bryman & Bell, 2013, s. 49-50). Den kan däremot även anamma ett 

deduktivt angreppssätt vilket denna studie gör (Saunders et al., 2012, s. 163) Den 

kvalitativa metoden ämnar ge en djupare förståelse för fenomen och ser ofta till den 

kontext där fenomenet existerar (Bryman & Bell, 2013, s. 411-412). Inom den 

kvalitativa metodiken sker datainsamling oftast genom intervjuer. Under intervjuerna 

har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor kring områden som denna anser vara 

relevant eftersom att intervjuerna är flexibla (Bryman & Bell, 2013, s. 476). Detta gör 

att jag i denna studie kan stanna upp och ställa följdfrågor för att undersöka det som 

anses vara intressant under intervjuerna. Detta leder i sin tur till mer information som i 

sin tur kan förbättra slutsatserna som studien gör. En problematik som finns kring den 

kvalitativa forskningen är att den kan vara svår att generalisera (Bryman & Bell, 2013, 

s. 416). Detta anses dock inte vara något problem då studiens avsikt är att belysa åsikter 

kring revisorsexaminationen och skapa en förståelse för eventuella skillnader som kan 

existera mellan anställda på stora och små revisionsföretag. Förhoppningen är att denna 

studie kan ge inspiration till mer omfattande studier som i sin tur kan generaliseras.  

2.6 Perspektiv 
Denna studie kommer att undersöka hur verksamma inom revisionsbranschen förhåller 

sig till den kunskap som mäts vid revisorsexaminationen. Respondenterna består av 

personer som är verksamma inom revisionsbranschen. Studien utgår från revisorerna 

och revisorsassistenternas perspektiv då detta perspektiv är att föredra för att besvara 

studiens syfte och frågeställning. 
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2.7 Val av teori 
Ordet kunskap är det mest centrala och mest återkommande ordet i denna studie och 

därför kommer en del av teorikapitlet behandla teorier kring kunskap. För att förstå hur 

en individ uttrycker sig kring revisorsexaminationen måste det finnas en förståelse för 

hur individens erfarenheter ser ut. Då revisorsnämnden beskriver att utbildningen ska 

innehålla praktiska och teoretiska inslag och att utbildningen ska handledas av en 

godkänd eller auktoriserad revisor är det därför av intresse att använda teorier som berör 

dessa områden. Learning-by-doing, teamarbetet och mentorskap kan främst relateras till 

den praktiska delen av utbildningen då det finns inslag av dessa i det vardagliga arbetet. 

Den teoretiska delen berörs främst av formella och informella utbildningar som sker på 

arbetsplatsen. Därför är teorier om utbildningar av relevans för denna studie. Slutligen 

kommer teorier om knowledge management beskrivas. Knowledge management är ett 

brett begrepp som ämnar redogöra för samtliga åtgärder som en organisation vidtar för 

att skapa en lärande organisation där befintlig kunskap sprids inom organisationen och 

där ny kunskap bildas.  

2.8 Litteratursökning 
Den litteratur som använts i denna studie har erhållits genom litteratur- och 

artikelsökande i Business Source Premiere, Emerald Journals, DiVa och Umeå 

universitets allmänna söktjänst. Den allmänna söktjänsten användes för att hitta böcker 

för att sedan ge mig tillräcklig information kring ett område för att sedan kunna 

genomföra någorlunda precisa sökningar efter vetenskapliga artiklar. Vid de tillfällen då 

jag insåg att jag behövde addera teoriområden till den teoretiska referensramen använde 

jag Google. Google användes främst för att ge generell kunskap om begrepp inom vissa 

teoretiska områden vilket i sin tur möjliggjorde mer effektivt artikelsökande. De 

allmänna söktjänsterna och Google användes för att hitta övergripande litteratur för att 

sedan finna mer specifika artiklar till denna studie.  

De teorier som behandlas i denna studie berör kunskap, lärande, knowledge 

management, utbildning, learning-by-doing, mentorskap och team. Dessa begrepp har 

därför varit det centrala orden vid litteratursökningen. Utöver dessa har även informellt 

lärande varit ett centralt begrepp då denna berör lärande genom interaktion vilket i sin 

tur berör mentorskap, team och knowledge management. När jag sökt på Umeå 

universitetsbiblioteks allmänna söktjänst och Google har jag sökt på svenska och 

engelska begrepp. När jag använt Business Source Premiere och Emerald Journals har 

jag uteslutande använt engelska eftersom att de svenska sökorden ger väldigt få träffar.  

En av de mest centrala böckerna i denna studie är Granbergs bok ”PAOU”. Den 

behandlar det mesta som berör kunskap och inlärning inom organisationer. Denna bok 

hittade jag tidigt i stadiet av litteratursökande då jag letade efter litteratur kring 

knowledge management. Jag stötte på begreppet ”Human Resource Management” och 

sökte på detta vid Umeå universitetsbiblioteks allmänna söktjänst. Jag preciserade 

sökningen genom att begränsa mig till böcker som var skriva på svenska och använde 

sökordet ”HRM”. Jag erhöll 17 träffar där ”PAOU: personaladministration, HRM och 

organisationsutveckling” återfanns på 8:e plats. En annan bok som kom att vara central 
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för begreppet knowledge management var Nonaka och Takeuchis bok ”The Knowledge-

Creating Company”. Denna bok gav även en grundläggande förståelse för begreppet 

kunskap och vikten av kunskap för företag.  

Två andra böcker som varit centrala i studien är ”Företagsekonomiska 

forskningsmetoder” och ”Research Methods for Business Students”. Dessa böcker 

hittades i förstadiet av denna studie när jag sökte på DiVA efter uppsatser som berör 

revisorsexaminationen. Denna sökning gjordes för att säkerställa att ingen nyare 

forskning hade gjorts kring denna studies forskningsämne. Många av de uppsatser som 

jag läste igenom refererade till dessa böcker vilket gav indikationer på att de innehöll 

mycket matnyttigt.  

Två hemsidor har varit av stor relevans i denna studie. Det är revisorsnämnden.se och 

FAR.se. På dessa hemsidor har det funnits lagrum, generell information om 

revisorsexaminationen och utbildningar inom revision som har varit viktiga att 

presentera i denna studie.    

Samtliga artikelsökningar gjordes med inställningen ”peer reviewed”. Det var få 

sökningar som gav direkta träffar. Mycket av de artiklar som använts i denna studie har 

hittats genom att jag har läst en artikel som jag hittat genom diverse sökningar.  Även 

om dessa artiklar inte var  användbara för denna studie innehöll de ofta teorier som 

kunde vara relevanta för mig. Jag tittade då till namnet som artikeln refererade till och 

och hämtade artikelnamnet i deras referenslista. Ett exempel på detta var vid sökningen  

”having a mentor” + auditing som gav en träff. Artikeln hette “Auditor and non-mentor 

supervisor relationships: Effects of mentoring and organizational justice”. Denna 

artikel kom  att användas i denna studie men kom även att bidra med ytterligare artiklar. 

I artikeln refererade de till “An examination of perceived barriers to mentoring in public 

accounting”. Även denna artikel ansågs vara relevant för denna studie. Det är viktigt att 

poängtera att när jag hittade en artikel på detta sätt säkerställde jag att det var en seriös 

artikel, bland annat genom att göra en ny sökning via Business Source Premier eller 

Emerald Journals där jag bockat för funktionen  ”peer reviewed”. Ofta refererade 

artiklarna till varandra vilket gjorde dem mer legitima. Vid några tillfällen uppstod det 

ett behov av att undersöka vem författaren var för att säkerställa artikelns seriositet. 

Utöver denna litteratursökningsmetod har jag använt mig av ett antal sökord och ett 

antal tillägsord till dessa sökningar. Nedan kommer en sammanställning av de 

vanligaste sökorden och hur dessa kombinerades vid sökningar i Business Source 

Premiere och Emerald Journals.  

Studien har behandlat ett antal andrahandsreferenser. Det är två artiklar vars författare 

är Lundvall och Dirsmith & Covaleskis. Motiveringen till detta är att de inte gick att 

återfinna. Studien har även refererat till Hayek och Penrose. Dessa forskare är pionjärer 

inom sina områden och är ofta referenser i modern forskning. De lade grunden för deras 

respektive forskningsområden. Istället för att använda förstahandskällorna så 

legitimerades dessa då Nonaka & Takeuchi (1995, s. 33-34) återkommande refererade 

till dessa.  Utöver dessa andrahandskällor så refererar jag i ”1.3 Problemformulering” 
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till Cederwall & Sävås. Detta är ett examensarbete som är gjort på Umeå universitet på 

D-nivå. Deras arbete anses vara relevant därför att de har studerat 

examinationsresultaten från åren 2006-2011. Underlaget som ligger till grund för deras 

studie har revisorsnämnden tillhandahållit.  

Begrepp Tillägsord     

Knowledge Importance Auditing “In auditing” Accounting Management 
Education Formal Auditing Benefits Accounting Importance 
Learning by doing Importance Auditing benefits Organizations “in 

companies” 
Mentor Benefits Auditing Accounting Organizations Positive 

aspects 

Figur 1. Utformad av författaren. Vanligt förekommande ord vid litteratursökning. 
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3. Teori 
Studiens teoretiska referensram utgörs av teorier som berör revisorers och 

revisorsassistenters vardagliga arbete. Dessa är teamarbetet, mentorskap, learning-by-

doing, utbildning och det mer organisatoriskt övergripande teoriområdet knowledge 

management. Utöver dessa begrepp behandlas även kunskap och inlärning då detta är 

två centrala begrepp i studien. Nedan följer en motivering till varför dessa teorier är 

relevanta för studien.  

 Vad anser verksamma revisorer och revisorsassistenter om 

revisorsexaminationen och den kunskap den ämnar säkerställa? 

 Finns det några skillnader mellan revisorsassistenter och revisorer som är 

anställda på små och stora revisionsföretag och hur de ser på 

revisorsexaminationen och den kunskap den ämnar säkerställa? 

Med studiens frågeställning i beaktning har det valts ett antal teorier som kan relateras 

till  revisorerna och revisorsassistenternas vardagliga arbete. Då kunskapen är ett 

centralt begrepp i denna studie  krävs det att detta begrepp förtydligas. Utan inlärning 

uppstår ingen kunskap och med den motiveringen kommer en kort genomgång av 

inlärningen. Empirismen och rationalismen är två inlärningsteorier som beskriver att 

inlärning sker genom erfarenheter (Bower & Hilgard, 1981, s. 2). Därför kommer 

resterande teorier att vara kopplade till revisorer och revisorsassistenters erfarenheter 

från det vardagliga arbetet.  

Ett övergripande teoriområde är ”Knowledge mangement” vars syfte är att på ett 

organisatoriskt fördelaktigt sätt föra kunskap och prestation samman (Chen & 

Mohamed, 2008, s. 270). Att ett revisionsföretag vidtar åtgärder för att främja kunskap 

bör påverka hur mycket kunskap som revisorer och revisorsassistenter besitter och 

därmed även hur de förhåller sig till den kunskap som revisorsexaminationen ämnar 

säkerställa.  

Teoriavsnittet fortsätter med att förklara ”Utbildning” och ett antal teorier som finns 

kring detta begrepp. Då revisorsassistenten ska genomföra en utbildning av praktisk och 

teoretisk karaktär är detta teoretiska område av relevans för denna studie. Utbildningen 

syftar främst till den del av revisorsassistentens utbildning som berör teoretisk 

utbildning. Den praktiska delen av utbildning kommer att relateras till teorier om 

arbetsplatsrelaterade erfarenheter. De som är verksamma inom revisionsbranschen utför 

dagligen revisionsarbete och bör därför erhålla kunskaper på detta sätt. Detta är 

förenligt med teorier om learning-by-doing.  

Revisorsassistenten ska utföra sin praktiska och teoretiska utbildning under handledning 

av en kvalificerad revisor. Handledningen sker av en mer erfaren person vilket kan 

liknas vid ett mentorskap. Därför kommer en del av teoriavsnittet att utgöras av teorier 

kring mentorskapet. Avslutningsvis arbetar revisorer och revisorsassistenter i team när 

de utför en revision (Carrington, 2010, s. 203). Därför har även teorier som behandlar 

teamet sin plats i studien.  
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3.1 Kunskap och Lärande 

Mycket forskning har gjorts kring området kunskap och filosofer och forskare har länge 

försökt förklara vad kunskap är. Det finns dock ingen global överenskommelse om vad 

kunskap är men det finns ett antal förklaringar som är återkommande. Enligt engelskt 

lexikon förklaras kunskap som följer: information och färdigheter som har erhållits 

genom erfarenhet eller studier, summan av vad som är känt och/eller medvetenhet som 

har erhållits genom upplevd fakta eller situation (Cheong & Tsui, 2010, s. 205). 

Nationalencyklopedin förklarar kunskap som förståelser och färdigheter, tillägnade 

genom studier eller erfarenhet (NE, 2015).  

Kunskap är något som skapas efter en person har upplevt en situation, erhållit 

information eller tolkat fakta (Lindholm, 1990, s. 106-108). Kunskap kan vara mer eller 

mindre nödvändig. Det finns kunskap som är direkt relaterad till prestationer. Sådan 

kunskap är ofta relaterad till arbetet. Denna sortens kunskap förklaras genom att den är 

ett fragment av en helhet. Den ämnar maximera prestationen. En annan sorts kunskap är 

den kunskap som skapar en helhet. Denna helhet kan enklast relateras till visdom. Det 

är den senare sortens kunskap som möjliggör en förståelse för den värld vi lever i och 

detta leder i sin tur att vi finner mening i vår vardag (Lindholm, 1990, s. 117).  

Det finns två kunskapsformer, implicit och explicit kunskap. Den implicita kunskapen, 

eller den tysta kunskapsformen, är svårare att definiera. Det är en personlig form av 

kunskap, ofta subjektiv, som är svår att förmedla till andra personer. Den explicita 

kunskapen är kunskap som går att mätas. Explicit kunskap är kunskap som lärs ut 

genom undervisning (Rechberg & Syed, 2013, s. 830).  

Kunskap och inlärning är relaterade till varandra. Kunskapen är det slutliga resultatet 

medan inlärningen är processen. Detta är något som de flesta teoretiker är ense om  

(Bower & Hilgard, 1981, s. 2). De meningsskiljaktigheter som finns bland teoretiker rör 

snarare hur resultatet, eller kunskapen, kommer till. Det är hur erfarenheten slutligen 

resulterar i färdig kunskap. Två klassiska synsätt på inlärning och kunskap är 

empirismen och rationalismen (Bower & Hilgard, 1981, s. 3-5).  

Empirismen menar att kunskap erhålls genom erfarenhet. Särskild vikt lägger 

empirismen vid människans sinnen. De menar att våra idéer uppstår genom de 

erfarenheter som våra sinnen upplever. Våra sinnen upplever ett antal ”stela bilder” som 

sedan hjärnan kopplar samman. Om dessa bilder upplevs vid samma tidpunkt kopplar 

hjärnan samman dessa och skapar en helhet. Till skillnad från empirismen betonar 

rationalismen förnuftet. De menar att erfarenheter uppstår och är osorterade. 

Rationalisterna menar att det krävs förnuft för att sortera erfarenheterna och prioritera 

vilken kunskap som är nödvändig (Bower & Hilgard, 1981, s. 5-7). 

Respondenterna i denna studie bör besitta olika kunskaper eftersom att de är anställda 

på stora och små revisionsföretag som delvis arbetar med olika uppgifter. Enligt 

empirismen har de därmed olika erfarenheter och därmed även olika syn på vilken 
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kunskap som är relevant. Detta bör påverka deras syn på den kunskap som 

revisorsexaminationen ämnar säkerställa.  

3.1.1 Kunskap inom företag 

En av de första som som försökte belysa kunskapens relevans inom företag var den 

neoklassiska nationalekonomen Alfred Marshall. Han talade om att organisationers 

största tillgång var kunskap och att kunskapen var avgörande för produktion och 

tjänster. Den neoklassiska skolan misslyckades dock att förklara kunskap i deras teorier 

då många av dem beskrev kunskap som någonting fixerat inom företagen. Modellerna 

och teorierna tog inte hänsyn till branschspecifik kunskap och olika kunskaper inom 

olika företag inom samma bransch (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 33).  

Hayek är en annan forskare som menar att kunskap är branschspecifik. Till skillnad från 

de neoklassiska ekonomerna hävdade han att kunskap inom organisationer är subjektiv 

och att kunskapsnivåer därför inte kunde generaliseras i olika modeller (Hayek 1945, 

refererade i Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 33-34). Hayek fokuserade på den 

kontextspecifika kunskapen. Han menade att  betydelsen för denna sortens  kunskap 

ständigt varierade beroende på den kontext som en individ befann sig i. Detta 

preciserade han ytterligare genom att tala om att information skapades på marknaden 

som en individ agerade på och att individen sedan transformerade information till 

kunskap genom att interagera med andra aktörer på marknaden (Hayek 1945, refererad i 

Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 33).   

Edith T. Penrose (1959, refererad i Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 34) var även hon en 

förespråkade av att kunskap är subjektiv. Hon menade att tjänster eller produkter är ett 

direkt resultat av den kunskap och erfarenhet som en organisation besitter och att 

kunskap är unik för varje företag. Detta är i enlighet med Granberg (2011, s. 340) som 

talar om att människan ständigt lär i den kontext som den befinner sig i. Individen väger 

upplevelser mot de erfarenheter som den besitter och handlar därefter. 

I en artikel av Bengt-Åke Lundvall (1992, refererad i Castellaci et al., 2005, s. 97)  talar 

han om att kunskap är det mest betydelsefulla tillgången i ett företag vilket gör 

inlärningen till den viktigaste processen i företaget. Han beskriver att inlärning är en 

social process som sker i samspråk med omgivningen. Ferris et al. (1999, s. 388) talar 

om att den kunskap som företagets medarbetare besitter är den viktigaste faktorn för att 

ett företag ska vara konkurrenskraftigt. Denna sortens kunskap är unik. Den kan därför 

inte kopieras av konkurrenter.   

Utifrån en kunskapssyn om att kunskap är subjektiv och att olika kunskaper erhålls hos 

olika företag bör det finnas olika kunskaper i små och stora revisionsföretag då de 

arbetar med olika arbetsuppgifter. Lundvall (1992, refererad i Castellaci et al., 2005, s. 

97) menar att kunskapen är den viktigaste tillgången och att inlärningen är den 

viktigaste processen. Empirismen och rationalismen menar att inlärning sker genom 

olika erfarenheter. Granberg (2011, s. 340) talar om att individen lär beroende på vilken 

kontext som denne befinner sig i. Med dessa teorier i åtanke bör kunskapen variera 

beroende på vilket företag som en individ arbetar på och därmed även synen på vilken 
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kunskap som är relevant. Detta bör därför göra att respondenterna i denna studie svarar 

olika då det kommer till den kunskap som revisorsexaminationen ämnar säkerställa. 

3.1.2 Kunskap inom revisionsföretag 

”Samhället föreslår och låter tona fram vad som är viktigt och värt att veta. Det sker i 

arbetslivet, i mediakulturen, i undervisning, i varuutbud etc. Verkan av detta kan vi se 

på individnivå. Kunskapen är en del av vem individen är. Den hör till personligheten” 

(Lindholm, 1990, s. 126-127).  

Utifrån ovanstående citat om att arbetslivet föreslår vad som är viktigt är det därmed 

viktigt att redogöra för revisionsbranschen krav på kunskap och vilken kunskap som  

anses vara nödvändig. Enligt revisorsnämnden ska den teoretiska utbildningen omfatta: 

allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper, rättsliga krav och standarder 

rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning, internationella 

redovisningsstandarder, räkenskapsanalys, intern redovisning och ekonomistyrning, 

riskhantering och intern kontroll, räkenskaps- och förvaltningsrevision samt 

yrkeskunnande, rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer, 

internationella revisionsstandarder och yrkesetik och oberoende (RNFS 2009:1). Utöver 

detta ska revisorn ha juridiska kunskaper inom associationsrätt, handelsrätt, 

beskattningsrätt, civilrätt och kunskaper kring nationalekonomi, matematik och statistik, 

informationsteknik och datorsystem i ”den utsträckning som det har betydelse för 

revisionen” (RNFS 2009:1). 

Kunskap är av stor vikt inom revisionsföretag. Det är en bransch som ständigt utsätts för 

förändringar genom lagändringar eller nya redovisnings- och revisionsstandarder. 

“Knowledge is the primary input factor in producing an audit” (Danos et al., 1989, s. 

91). 

Utifrån ovanstående beskrivning av vilka kunskaper som revisorn förväntas besitta 

kommer det att göras ett antal förtydliganden kring dessa områden. De 

kunskapsområden som kommer att förtydligas är oberoende, etik, internationell 

redovisning och koncernredovisningen. Anledningen till att dessa förtydligas är med 

motiveringen att de är förekommande inom revisionsbranschen och arbetas med i olika 

utsträckning.   

Oberoende är revisionens grund. Revisorn anses främst vara en försäkran på att den 

redovisning som ett företag presenterar är korrekt. Därför är det viktigt att revisorn är 

oberoende och därmed kan förhålla sig objektivt till den redovisning som granskas. Om 

revisorn inte är objektiv försvinner försäkran om att redovisningen är tillförlitlig vilket i 

sin tur gör att revisorn är meningslös (Carrington, 2010, s. 196).  

Yrkesetiken är starkt sammankopplad med oberoendet. Revisorn är skyldig att lämna 

uppgifter kring genomförd revision. Detta kallas revisionsrådgivning och görs i 

egenskap av revisorn. Detta görs för att klienten ska uppfylla de lagar och föreskrifter 

som finns kring en godkänd redovisning. En problematik som finns är att en del av 

revisionsföretagens verksamhet består av konsultation som är rådgivning som sker i 
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egenskap av en konsult. Den rådgivning som ges i egenskap av konsult kan komma att 

riskera den oberoende ställning som revisorn ska förhålla sig till (Carrington, 2010, s. 

181-182).  

Internationella kunskaper har blivit allt mer viktigt sedan den teknologiska 

utvecklingen tog fart. Internationaliseringen berör främst de stora företagen men även 

de små och medelstora företagen i större utsträckning än tidigare. Detta medför att 

revisionsföretagens medarbetare oftare kommer i kontakt med utländska lagar, 

redovisningsstandarder och skatteregler (Johansson et al., 1987, s. 117). Sedan 2005 är 

svenska företag som är börsnoterade skyldiga att följa IAS/IFRS (International 

Accounting Standards och International Financial Report Standards). Formellt är dessa 

endast obligatoriska inom koncernredovisningen. Däremot har svenska företag som är 

börsnoterade använt sig av internationella standarder sedan 70-talet, även om detta inte 

varit obligatoriskt. Detta genom att FAR påverkades av omvärldens standarder som i sin 

tur påverkade den svenska revisionsbranschen (Sundgren et al., 2010, s. 12).  

Koncernredovisning ska tillämpas av moderbolaget när moderbolaget äger 

rösträttsmajoritet i dotterbolaget. Koncernen är ingen juridisk person utan endast ett 

maktbegrepp som tillämpas när ett moderföretag äger mer än 50% av rösterna i ett 

dotterföretag (Lönnqvist, 2010, s. 9). Den problematik som finns  kring koncerner och 

den redovisning som presenteras kan vara interna transaktioner, internt aktieinnehav och 

värderingen av dotterbolagets tillgångar som utgörs av priset på aktierna (Sundgren et 

al., 2010, s. 22-31). 

Koncerner ställer krav på att revisorn har grundläggande kunskaper kring redovisning 

men även kring de redovisningsmetoder som ska tillämpas av koncerner. För 

redovisning inom koncerner finns det särskilda rekommendationer som revisorerna bör 

följa. Anledningen till att koncernredovisning är lagstadgat för stora börsnoterade 

företag är för att den information som redovisas ska vara korrekt. Inom en koncern är 

varje företag en egen juridisk person och ska följa de regler och lagar som finns. Den 

problematik som kan finnas inom koncerner är att de är alla olika juridiska personer 

men de står under samma ledning (Sundgren et al., s. 16).  

”Revisorsexamen ska säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för 

att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet 

samt förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet” (SFS 

1995:665).  

Anledningen till att det har gjorts ett förtydligande kring dessa områden är därför 

revisionsföretag arbetar med dessa i olika utsträckning. Den svenska revisionsbranschen 

består främst av små revisionsföretag. De reviderar huvudsakligen små och medelstora 

bolag vilket även speglar det svenska näringslivet. Många av de mindre 

revisionsföretagen har en eller ett fåtal kvalificerade revisorer. Motsatsen till dessa är de 

fåtal stora revisionsbyråer som reviderar börsbolagen och andra stora företag 

(Carrington, 2010, s. 204-205).  
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Stora bolag och börsnoterade bolag är i större utsträckning internationellt inriktade och 

har oftare en mer komplex företagsstruktur vilket oftare gör dem till koncerner. Att de 

små revisionsföretagen inte arbetar med dessa företag bör därför innebära att deras 

anställda har svårare att se betydelsen av att besitta kunskaper kring dessa eftersom att 

de mest troligt aldrig kommer att arbeta med dem. Därför bör även denna studies 

respondenter resonera olika kring dessa kunskapsområden.  

3.1.3 Revisorsexaminationen 

Under detta avsnitt följer en kort beskrivning av dagens revisorsexamination och den 

kunskap den ämnar säkerställa. Avsikten är att ge läsaren en mer ingående förståelse för 

vilka företagsformer som en revisor kan arbeta med. Vid starten av denna studie och när 

ämnesvalet gjordes kontaktades revisorsnämndens examinationsansvarige Christer 

Petersson (personlig kommunikation, 31 oktober 2013). Han beskriver att 

examinationens centrala områden är revision, revisorsrollen och redovisning. Som det 

redan har nämnts i ”1.2 Problemformulering” är syftet med examinationen att 

säkerställa att den aspirerande revisorn besitter tillräckliga kunskaper för att utföra 

lagstadgad revision. Aspiranten ska besitta kunskaper som möjliggör revidering av olika 

företagsformer (SFS 1995:665).  

Revisorsexaminationen inleder med att beskriva att skrivtiden för examinationen är 2 x 

6 timmar, varav sex timmar dedikerad del 1 och sex timmar för del 2. Kravet för 

godkänt resultat är 90 poäng och maximal poäng är 150. Det finns inga krav på 

poängfördelningen över olika uppgifter. Det är inte tillåtet att ta kontakt med någon 

utomstående eller att använda något medium (Revisorsnämnden, 2015b). Nedan följer 

en kort sammanfattning av vilka företagsformer som kan ingå vid 

revisorsexaminationen.  

Del 1 av revisorsexaminationen från maj 2014 utgörs av frågor som berör koncerner, 

mindre enskilda firmor och ett mindre aktiebolag. Del 2 innehåller en fråga som berör 

ett moderbolag i en koncern som omsätter 460 Mkr som omfattas av 

koncernredovisning i Danmark, ett bolag som är noterat på OMX Small Cap som 

omsätter 980 Mkr och en fråga som berör en koncern som omsätter 350 Mkr. Till varje 

företagsform tillkommer ett antal frågor som är relaterade till revision 

(Revisorsnämnden, 2015b).  

Examinationen behandlar företag som omsätter några miljoner till stora företag som 

närmar sig miljardbelopp. Det är allt från små aktiebolag till globala koncerner. På 

grund av Copyright har examinationen inte kunnat bifogats under ”11. Bilagor” men de 

finns tillgängliga på revisorsnamnden.se.  

3.2 Knowledge Management 
Knowledge mangement syfte är att på ett organisatoriskt fördelaktigt sätt föra kunskap 

och prestation samman (Chen & Mohamed, 2008, s. 270). Knowledge management har 

blivit mer aktuellt än någonsin under de senaste åren då vi lever i kunskapsbaserat 
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samhälle. Företag har insett att skapandet av ny kunskap, lagringen av kunskapen och 

sedan att kunskapen delas inom organisationen och mellan individer är grunden till 

tillväxt och utveckling (Thorbjornsen & Mauritsen, 2003, s. 559).  

Knowledge management kan beskrivas som det en organisation eller ett företag gör för 

att utveckla sina medarbetares kunskaper och att sedan implementera dessa kunskaper i 

organisationen. Detta görs med motiveringen att företaget ska bli mer 

konkurrenskraftigt. Organisationer strävar efter kunskapsutveckling därför att det är 

genom kunskap som ett företag kan skaffa sig konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter. Detta leder i sin tur till att företaget blir mer lönsamt (Rechberg & Syed, 

2013, s. 830-831).  

Utmaningen för företaget ligger i att stimulera en lärande miljö där medarbetare 

utvecklas och erhåller kunskap som är nödvändig för företagets mål och vision 

(McHugh et al., 1998, s. 209-210). Nonaka & Takeuchi (1995, s. 122-123) beskriver 

processen i fyra steg; att förmedla den tysta kunskapen genom socialisering och 

förmedla kunskapen till resten av organisationen, bredda kunskapsskapandet över hela 

organisationen, förbättra förhållanden för att kunna använda den nya kunskapen och 

fortsätta producera ny kunskap. 

Knowledge management beskriver den lärande organisationen och vad organisationen 

gör för att utvecklas. Även om fokus ofta ligger på organisationen krävs det även att 

individen bekräftas. Organisationen kan inte själv skapa kunskap, det krävs individer 

som interagerar inom organisationen. Kunskapen sprids genom samtal, diskussioner, 

delande av erfarenheter och genom observationer. Detta belyser vikten av team inom en 

organisation och hur dessa grupper skapar kunskap tillsammans. Det är dessa 

interaktioner som förädlar individuell kunskap till organisatorisk kunskap (Nonaka & 

Takeuchi, 1995, s. 13).  

Det finns inget rätt eller fel när det kommer till val av metoder för att utveckla kunskap 

inom begreppet knowledge management. Kunskap skapas beroende på kontext, en 

individs erfarenheter och den stimuli som individen utsätts för (Nonaka & Takeuchi, 

1995, s. 13). Thorbjornsen & Mauritsen (2014, s. 570) gjorde en undersökning genom 

tre kompetensmodeller för att förstå vilka aktiviteter som bäst gynnar 

kunskapsutveckling hos de anställda. De slutsatser som de kom fram till var att kunskap 

och kompetens utvecklas genom olika övningar, interaktioner och informella kontakter 

inom organisationen.  

Ett begrepp som är sammankopplat med knowledge management är företagskultur. 

Begreppet företagskultur kan definieras som ”den kollektiva mentala programmering 

som skiljer medlemmarna i en organisation från andra” (Granberg, 2011, s. 191). 

Företagskulturen styr hur medarbetare interagerar och detta skapar normer och 

värderingar. Kulturen är företagets grund och härleder strukturen, kunskapsdelningen 

och hierarkin (Leidner, et.al,  2006, s. 20).   
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Watson (1998, refererad av Leidner et al., 2006, s. 18) genomförde en studie  på Ernst 

& Young där  det framgick att företagskulturen är det största hindret för 

kunskapsdelning eftersom att det är svårt att förändra medarbetarnas beteenden. 

Balthazard & Cooke (2003, s. 6-7) menar att konstruktiva kulturer är optimala för att 

främja kunskapsbildandet inom företaget. Den konstruktiva kulturen sympatiserar 

uppmuntran och tillhörighet. Gold et al. (2001, s. 194) menar att företagskulturen ska 

innefatta attribut som är stöttande och motiverande och att detta bäst gynnar aktiviteter 

som bidrar till den lärande organisationen. Jarvenpaa & Staples (2001, s. 172) menar att 

företagskulturer som kännetecknas av solidaritet bäst gynnar skapande och delande av 

kunskap.  

3.3 Utbildning 

Under den senare delen av 1900-talet tog den teknologiska utvecklingen fart. Sedan 70-

talet har högteknologiska produkter lanserats på löpande band. De högteknologiska 

branscherna krävde en hög kunskapsnivå hos sina medarbetare. Detta gjorde att 

företagen började utbilda sin personal i större utsträckning än tidigare. Detta synsätt på 

kunskap smittade av sig på andra branscher (Dall’Alba & Sandberg, 2006, s. 383; 

Schuler & Jackson, 2014, s. 35).  

En stor del i att bedriva ett lönsamt företag innefattar att utbilda och motivera sin 

personal. Motivationsmetoderna varierar men de vanligaste metoden är utbildningar. 

Samtidigt som utbildningarna fungerar som motivation för sina medarbetare är det även 

en investering i medarbetaren.  Företagen kan genom utbildningar forma sina 

medarbetares beteenden och attityder på ett sätt som bäst gynnar företaget (Lee & 

Bruvold, 2003, s. 981).  

Det finns två förgreningar när det kommer till utbildning, formell och informell 

utbildning. Den formella utbildningen är planerad. Föreläsningar och kurser är ett 

exempel på sådan utbildning. Den informella utbildningen består av det vardagliga 

arbetet. Denna sortens utbildning sker utan att någon har planerat den. Individen lär sig 

genom att utföra arbetsuppgifter, observera hur andra gör saker och genom interaktion 

med medarbetare (Jeffs & Smith, 2005, s. 8). Mycket av den kunskap som förmedlas 

inom revisionsbyråer sker genom medarbetarnas kommunikation. Kommunikationen 

kan ske inom team eller mellan en medarbetare och en chef (Vera-Munoz et al., 2006, s. 

136). 

Kock et al. (2008, s. 183) beskriver att ett företag kan ha olika strategier för att utbilda 

sin personal. De talar om planerade och uppmärksammade strategier. De planerade 

strategierna sker enligt företagets utbildningsplan medan de uppmärksammade 

strategierna uppstår genom företagets planering, medarbetarens erfarenheter eller 

genom en kombination av dem. En del av den planerade strategin handlar om formell 

utbildning. 

Den formella utbildningen innefattar  de utbildningar som sker i och utanför företaget. 

Dessa utbildningsformer är därmed externa, interna, företagsgemensamma eller 
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arbetsanknutna. Den externa utbildningen sker utanför företaget och hålls av någon 

annan och dessa utbildningar är ofta utformade på ett sätt som tilltalar en större publik. 

De interna utbildningarna sker inom företaget och kan därför vara mer branschspecifik 

eller mer specifik mot en viss arbetsuppgift (Granberg, 2011, s. 335).  

Gutteridge et al. (1993, s. 26) gjorde en undersökning på 1000 företag för att undersöka 

de positiva aspekterna med utbildning inom företag. De fann att de mest positiva 

följderna av en utbildning var när företaget kunde koppla medarbetarens utveckling mot 

ett mål som finns inom företaget. Samma artikel betonade vikten av att fokusera 

utbildningen mot medarbetarens mål och organisationens behov.  

Lee & Bruvold (2003, s. 994) studerade sambandet mellan utbildning inom företaget 

och medarbetarens lojalitet mot företaget. De fann att planerad utbildning är viktig för 

att behålla konkurrenskraft. Detta gynnar även medarbetaren genom att denne får nya 

kunskaper och detta leder till en ökad produktivitet inom organisationen. Om detta ska 

vara sant  krävs det att utbildningen sker utefter den kunskap som företaget prioriterar. I 

och med att det finns skillnader när det kommer till behov av kunskap mellan 

revisionsföretag bör Lee & Bruvolds slutsatser innebära att företagen utbildar sin 

personal olika.  

Revisionsbranschen är beroende av kompetenta medarbetare. Därför är behovet av att 

utbilda sin personal stort (Johansson et al., 1987, s. 8-9). FAR Akademi är det ledande 

utbildningsföretaget inom revisionsbranschen och erbjuder mer än 100 olika kurser 

(FAR Akademi, 2015). Dall’Alba & Sandberg (2006, s. 389) talar om att kunskap som 

saknar förankring i en medarbetares kontext eller medarbetarens verklighet inte är 

nödvändig för en medarbetare då detta ofta inte bidrar med ökad kompetens. I och med 

att FAR Akademi erbjuder ett stort antal formella utbildningar med olika innehåll är det 

rimligt att anta att små och stora revisionsbolag delvis fokuserar på olika utbildningar då 

de behöver olika kunskaper eftersom att de arbetar med olika kunder av varierande 

företagsstorlek.  

Den informella utbildningen är den utbildning som sker på arbetsplatsen när 

medarbetaren interagerar med andra medarbetare eller utför arbetsuppgifter. Denna 

utbildningsform saknar planering från organisationen och sker beroende på vilken 

kontext som en individ befinner sig i. Det informella lärandet uppstår bland annat när en 

medarbetare erhåller kunskaper som är nödvändiga för sitt arbete (Noe et al., 2013, s. 

327).  

Det informella utbildningen beskriver att den lärande individen samspelar med sin 

omgivning. Individen lär sig genom samtal, observationer och genom att utföra olika 

uppgifter (Jeffs, Smith, 2005, s. 8). Denna inlärningsmetod är ett komplement till de 

traditionella inlärningsmetoderna såsom undervisning och självstudier (Chu & Ramirez, 

2012, s. 348). Det samspel som utspelar sig mellan individ och omgivning kan se ut på 

olika sätt. Det kan ske genom att en medarbetare interagerar med sina medarbetare, en 

mentor eller genom generell yrkesutövning (Ballance, 2013, s. 218; Fu et al., 2012, s. 
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636; Lundvall & Vinding, 2004, s. 108). Noe et al. (2013, s. 327) nämner att ungefär 75 

procent av all inlärning som sker på en arbetsplats sker genom informellt lärande.  

Mycket av den kunskap som delas inom revisionsföretag delas genom interagerande 

mellan medarbetarna. Detta kan ske genom formella och informella interaktioner. De 

informella interaktionerna, precis som det informella lärandet, saknar planering och ter 

sig ofta i de sociala relationer som kan återfinnas på företaget (Molm, 2000, s. 1396). 

Eftersom att små revisionsföretag arbetar med små och medelstora bolag och större 

revisionsföretag arbetar med större bolag innebär detta att de delvis arbetar mot olika 

företagsformer (Carrington, 2010, s. 204). Kock et al. (2008, s. 183) beskriver att 

planerade utbildningar är planerade av företaget och Dall’Alba & Sandberg (2006, s. 

389) beskriver att kunskaper som inte han relateras till en individs kontext är onödig. 

Med utgångspunkt i dessa teorier bör detta innebära att små och stora revisionsföretag 

utbildar sin personal på olika sätt och genom olika kurser. Detta bör i sin tur göra att de 

beskriver att deras utbildningar har mer eller mindre relevans för det vardagliga arbetet 

och som förberedelse inför revisorsexaminationen.  

3.4 Learning-by-doing 
Att lära genom att göra är en inlärningsteori som faller inom ramarna för kognitiv 

inlärningsteori. Den lägger fokus på erfarenheten. Teorierna ämnar redogöra för hur 

kunskapen skapas och erhålls efter erfarenheten (Kolb, 1984, s. 2). Att lära genom att 

göra handlar om att aktivt utföra något. Det är den erfarenhet som uppstår av egna 

handlingar. Att läsa, observera eller att samtala med någon är också handlingar men det 

är inte den sortens handling som denna inlärningsteori syftar till (Reese, 2011, s. 1).  

En stor del av den inlärning som sker hos varje individ sker genom att aktivt agera för 

att uppnå ett önskat resultat. Detta sätt att lära är vanligt inom alla olika 

utbildningsformer, formella som informella. Praktikplatser, rollspel, yrkesutövning och 

spel är några exempel på att lära genom att göra (Kolb, 1984, s. 3). ”The learner is 

directly in touch with the realities being studied... It involves direct encounter with the 

phenomenon being studied rather than merely thinking about the encounter or only 

considering the possibility of doing something with it” Dewey (1938 refererad i Kolb, 

1984, s. 5).  

Van Buuren & Edelenbos (2013, s. 399) genomförde en studie på serviceföretag där de 

undersökte vilken inlärningsmetod som gav vilka effekter. De använde sig av en 

teoribaserad och en praktikbaserad utbildning. Den praktikbaserad utbildningen gav 

bättre kunskaper som var relevanta för en specifik uppgift medan den teoribaserad 

utbildningen gav bredare kunskaper men var svårare att applicera i verkliga situationer. 

Studier som är gjorda av Beck & Wu (2006, s. 21) undersökte hur uppdrag som ej var 

revision påverkade revisionskvalitén. De fann att rådgivningsuppdrag gav bättre insikter 

i klientens verksamhet vilket gjorde att revisorn snabbare erhöll relevant kunskap och 

därmed kunde revidera med en högre kvalité. Detta kan relateras till studiens 

respondenter som arbetar med rådgivningsuppdrag. Då rådgivningsuppdrag bidrar till 
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relevant kunskap för särskilda företag bör detta bidra till en generell uppfattning om 

vilken kunskap som är nödvändig. Om respondenten uteslutande arbetar med 

rådgivning åt mindre aktiebolag bör detta innebära att respondenten har svårt att se 

relevans kring kunskaper som berör stora bolag. Detta bör i sin tur påverka synen på 

den kunskap som revisorsexaminationen efterfrågar. 

Learning-by-doing redogör för att kunskap skapas genom att utföra en uppgift eller 

genom arbete. Revisorsnämnden ställer krav på att den aspirerande revisorn ska 

genomgå en utbildning där minst tre års heltidsarbete är av praktisk karaktär. Den 

praktiska utbildningen ska ”innehålla planering, utförande och rapportering av 

revision” (Revisorsnämnden, 2015g). Eftersom att en stor del av revisorsassistentens 

utbildning utgörs av revisionsarbetet kan detta relateras till teorier om learning-by-

doing.  

3.5 Mentor 
Att en adept har en mentor innebär att mentorn deltar i lärandeprocessen där 

mentorsrollen är ett komplement till inlärningen på arbetsplatsen. Mentorn ska förmedla 

kunskap och erfarenhet som annars är svår att studera sig till (Sandberg, 2003, s. 11). 

Mentorn kännetecknas ofta genom att denne är mer erfarenhet än adepten. Syftet med 

mentorskap är att utveckla adepten utifrån den situation som denne befinner sig i  

(Granberg, 2011, s. 533; Kaplan et al., 2001, s. 195; Sandberg, 2003, s. 11).  I 

revisorsassistentens fall är denne på väg mot revisorsexamen men även för att lära sig 

revisionsyrket och därför blir den kvalificerade revisorns uppgift att bidra med 

nödvändig kunskap för att revisorsassistenten ska uppnå dessa mål.  

Adepten kan ha en informell eller en formell mentor. Den formella mentorn är ofta 

utsedd av organisationen och arbetar tillsammans med adepten mot ett mål. Det 

informella mentorskapet handlar om hur en relation mellan två medarbetare kan uppstå 

(Granberg, 2011, s. 535). I revisorsassistenternas fall är det en formell mentor som utses 

av organisationen eftersom att detta är lagstadgat. ”...ha fullgjorts i en stat inom EES 

under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor eller av en fysisk person 

som får utföra lagstadgad revision i en stat inom det området ” (SFS 1995:665). 

Däremot går det inte att utesluta att en informell mentor kan ha en stor betydelse för den 

aspirerande revisorn. Det informella mentorskapet liknar det formella men det är inte 

bestämt av organisationen. Den informella mentorskapet uppstår ofta när två individer 

finner varandra och att detta resulterar i en givande relation (Sandberg, 2003, s. 13).  

Fördelarna med adept-mentor relationen är många. För adepten innebär detta att den blir 

mer produktiv i samband med ökad motivation och den mer personliga relationen leder 

till bättre kommunikation mellan dem. Detta leder till tydligare information och därmed 

tydligare kunskaper. Adepten presterar bättre än andra medarbetare (Granberg, 2011, s. 

534). 

Det finns många studier som är gjorda för att belysa vilka positiva aspekter som uppstår 

vid ett positivt förhållande mellan mentor och adept inom revisionsbranschen. Miller et 



24 
 

al. (2010, s. 6) har utfört en studie som påvisar att adept-mentor relationen leder till att 

adepten blir mer engagerad i organisationen. Att adepten blir mer engagerad i företaget 

innebär att företaget blir mer framgångsrikt eftersom att adepten blir mer benägen att 

arbeta utifrån företagets intressen (Kaplan et al, 2001, s. 195). Kaplan et al. (2001, s. 

196) belyser mentorskapets roll inom revision då ett bra förhållande mellan mentor och 

adept rankas som en av de bästa åtgärderna som ett företag kan vidta för att utbilda sin 

personal. Dirsmith &  Covaleskis (1985, refererad i Kaplan, et al., 2001, s. 195) har 

kommit fram till att det är främst genom mentorskap som en aspirerande revisor lär sig 

revisionsyrket.   

Som det nämndes i ”3.4 Learning-by-doing” ställer revisorsnämnden krav på ett 

revisorsassistenten genomgår en omfattande utbildning. Utbildningen ska ske under 

handledning av en kvalificerad revisor (Revisorsnämnden, 2015c). Handledaren kan 

likställas vid en mentor och därför kommer denna studie att behandla teorier som berör 

mentorskap. Kaplan et al. (2001, s. 196) menar att mentorskap inom ett revisionsföretag 

är en av de bästa åtgärderna som kan vidtas för att utveckla sina medarbetare. Detta bör 

innebära att revisorsassistenterna har en uppfattning om hur handledaren bidrar till deras 

kunskapsutveckling och därmed även hur handledaren bidrar med kunskaper som kan 

vara relevanta för revisorsexaminationen.  

3.6 Team 
Teamet som arbetsform har fått en stor betydelse inom företagsvärlden. Anledningen till 

att teamet blivit populärt motiveras genom ökade krav på produktivitet och ökade krav 

på sänkta produktionskostnader, tilltagande teknologisk utveckling och de ökade kraven 

från kunder. Det talas om övergången från industrisamhället till kunskapssamhället då 

en ny människosyn uppstod. Numera ansågs medarbetarna kunna ta ansvar för 

produktion och värna för företagets bästa  (Granberg, 2011, s. 610-611). I sin bok om 

teambuilding betonar Eales-White (1997, s. 23) vikten av att information sprids inom 

gruppen för att den ska vara effektiv.  

Det finns olika definitioner av ett team men de flesta är eniga om att teamet består av 

minst två personer och dessa personer besitter olika kunskaper. Teamets syfte är att 

uppnå ett mål som individerna inte kan uppnå på egen hand (Granberg , 2011, s. 612; 

Stensaasen & Sletta, 2008, 33). Teamet sätts samman med arbetsuppgiften i fokus. 

Därför besitter individerna inom teamet särskilda kunskaper för att komplettera 

varandra. När gruppmedlemmarna interagerar skapas det synergieffekter som i sin tur 

gör att gruppen presterar bättre än om en enskild individ hade utfört uppgiften. Ett team 

kan likställas med en liten organisation inom organisationen (Granberg, 2011, s. 611-

612).  

Det finns team som har tydliga roller. Denna sortens team kallas för 

”rolldifferentierade” team. Rollerna är tydliga och teamet arbetar systematiskt och 

samordningen av teamet sker genom styrning (Granberg, 2011, s. 616). Det är denna 

sortens team som studien kommer att referera till då arbetet med revision är strukturerat 

och grupperna består av tydliga hierarkier (Carrington, 2010, s. 194).  
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Ett revisionsteam är en grupp som har satts samman genom planering. Syftet med 

gruppen är att utföra en revision. Teamet är den huvudsakliga enheten inom ett 

revisionsföretag när det kommer till att utföra en revision. Teamets medlemmar tilldelas 

olika uppgifter för att de på ett effektivt sätt ska kunna utföra en bra revision. Därför är 

det viktigt att gruppmedlemmarna kommunicerar med varandra. En god kommunikation 

är en förutsättning för att revisionen ska hålla hög kvalité (Rudolph & Welker, 1998, s. 

1; Eales-White, 1997, s. 23). Däremot är det viktigt att den information som förmedlas 

mellan gruppmedlemmarna begränsas till det mest nödvändiga för att undvika 

överflödig information (Rudolph & Welker, 1998, s. 10). Om denna studie kan bekräfta 

att viss information inom grupper inte delas kan detta vara negativt för den aspirerande 

revisorn då denne kan gå miste om eventuellt användbar kunskap vid avläggandet av 

revisorsexamen.  

Ett välkomponerat team med bred och djup kompetens leder till ökad produktivitet, 

ökad service men även professionell utveckling för teammedlemmarna. Teamets 

sammansättning bör göras utefter vilken sorts revision som ska göras. Arbetet inom ett 

team på ett stort eller litet revisionsföretag möjliggör nya kunskaper för 

teammedlemmarna genom interaktionen inom gruppen (Crouse, et al., 1979, s. 52). 

Eftersom det sker ett ständigt utbyte av information och kunskaper inom team bör detta 

innebära att teamet kan ha en betydelse för den kunskap som den aspirerande revisorn 

erhåller fram tills avläggandet av revisorsexamen. Beroende på vilken arbetsplats och 

vilka arbetsuppgifter som teamet ställs inför bör individerna inom teamet erhålla olika 

kunskaper.  
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4. Praktisk metod 
Kapitel 2 redogjorde för studiens utgångspunkter. Utifrån dessa utgångspunkter har 

den praktiska metoden valts. I detta kapitel kommer det att redogöras kring studiens 

metoder och varför de har valts framför andra metoder. Sedan kommer mer detaljerade 

beskrivningar kring access, valet av respondenter, etik, intervjuguider och hur 

intervjuerna genomfördes samt hur den insamlade empirin bearbetades.  

4.1 Forskningsstrategi 
Syftet med denna studie är att erhålla en förståelse för hur verksamma revisorer och 

revisorsassistenter förhåller sig till den kunskap som mäts vid revisorsexaminationen 

och om det finns några skillnader mellan hur anställda på stora och små revisionsföretag 

ser på den kunskap som mäts. Eventuella skillnader kommer sedan att tolkas utifrån 

studiens teoretiska referensram. 

Studiens utgångspunkter är den konstruktionistiska verklighetssynen, den 

interpretativistiska vetenskapssynen och forskningsansatsen är av deduktiv-abduktiv 

karaktär. Studien kommer att samla in data genom intervjuer. De frågor som ställs under 

intervjuerna har sin grund i teoriavsnittet. Den data som samlas in kommer sedan att 

relateras till den teoretiska referensramen. Sedan kommer att antal tolkningar att göras 

för att förklara eventuella meningsskiljaktigheter som kan finnas mellan de som är 

anställda på stora och små revisionsföretag. Valet av forskningsstrategi ska alltid grunda 

sig i studiens syfte och frågeställning eftersom att strategin ska väljas för att bäst kunna 

besvara dessa (Saunders et al., 2012, s. 159). Eftersom att denna studie ser på världen 

som en kreation av sociala aktörer, ämnar ha ett tolkande perspektiv och samla in data 

genom intervjuer resulterar detta i den kvalitativa metoden.  

4.2 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen beskriver hur en undersökning ämnar besvara studiens 

frågeställning. Den ska reflektera studiens verklighetssyn, vetenskapssyn och den ansats 

som studien utgår från (Saunders et al., 2012, s. 159). Det finns ett antal vanliga 

datainsamlingsmetoder som faller under begreppet forskningsdesign. Dessa är 

experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och 

komparativ design (Bryman & Bell, 2013, s. 67) 

Den komparativa designens syfte är att undersöka två eller flera fall och sedan reflektera 

kring eventuella skillnader mellan de undersökta fallen (Bryman & Bell, 2013, s. 93). 

Eftersom att syftet är att undersöka om det finns några skillnader mellan anställda på 

stora och små revisionsföretag kommer denna studie att göra jämförelser mellan dessa. 

Studien kommer att se till eventuella skillnader mellan de två för att sedan belysa 

meningsskiljaktigheter kring kunskapssynen på revisorsexaminationen som sedan tolkas 

utifrån den teoretiska referensramen. Eftersom att en stor del av syftet är att göra 

jämförelser mellan dessa två är studiens forskningsdesign främst av komparativ 

karaktär.  



27 
 

Denk (2002, s. 12) talar om komparativa studier som har olika karaktär. Han talar 

främst om att den komparativa undersökningen kan vara av förklarande eller 

beskrivande karaktär. Den komparativa metoden med förklarande karaktär ämnar 

beskriva ett fenomen men även vad detta fenomen kan bero på. Utöver att undersöka 

om det finns några skillnader i hur respondenterna ser på kunskapen som mäts vid 

revisorsexaminationen är studiens avsikt att skapa en förståelse för hur respondenterna 

förhåller sig till revisorsexaminationen. Denna förståelse kan erhållas genom att se till 

de olika arbetsrelaterade erfarenheter som respondenten besitter för att sedan dra 

slutsatser mellan dessa och hur de ser på revisorsexaminationen. Studiens syfte är därför 

förenligt med den förklarande komparativa forskningsdesignen.  

4.3 Datainsamlingsteknik 
Det finns ett antal olika intervjumetoder vid utförandet av en intervju. De två mest 

förekommande är djupintervjun och den semistrukturerade intervjun. Den 

semistrukturerade intervjun kännetecknas av ett antal övergripande teman som 

intervjuaren vill undersöka. Vid en djupintervju kan intervjuguiden bestå av ett antal 

lösa begreppsområden. Vid en semistrukturerad intervju använder intervjuaren sig av en 

något mer strukturerad guide som kan innehålla öppna frågor men även mer 

strukturerade frågor (Bryman & Bell, s. 475).  

Fördelen med dessa två intervjumetoder är att forskaren kan fördjupa sig i den 

information som respondenten ger genom att ställa följdfrågor. Under intervjuerna är 

respondenten flexibel och ges möjlighet att redogöra för sina åsikter (Bryman & Bell, 

2013, s. 475; Saunders et al., 2012, s. 378). Djupintervjun och den semistrukturerade 

intervjun är vanliga metoder då forskaren vill undersöka respondenters attityder och 

åsikter. Dessa intervjumetoder är vanliga när studiens vetenskapssyn är 

interpretativistisk (Saunders et al., 2012, s. 378). Krag Jacobsen (1993, s. 62) menar att 

som intervjuare är det viktigt att vara uppmärksam, lyssna, hålla sig till intervjufrågorna 

och betonar vikten av att lyssna. Detta kan vara svårt under längre intervjuer och därför 

är det fördelaktigt att spela in intervjun och lyssna på den i efterhand.  

Den datainsamling som gjordes i denna studie genomfördes med semistrukturerade 

intervjuer. Anledningen till att den semistrukturerade intervjun valdes framför 

djupintervjun är att jag saknar erfarenhet av kvalitativa intervjuer. Djupintervjun kan 

liknas vid en vanlig konversation där intervjuaren ibland tar användning av ett fåtal 

stödord. Ett vanligt problem som kan uppstå vid djupintervjuer är att personen som 

utför intervjun är partisk. Detta medför att reliabiliteten blir sämre (Saunders et al., 

2013, s. 380-381). I och med att detta är ett vanligt problem och att jag saknar 

erfarenhet kring intervjuer var risken för partiskhet större vid tillämpandet av 

djupintervju. För att undvika partiskhet anammades därför den semistrukturerade 

intervjun då jag kunde förlita mig till den intervjuguide som hade preparerats på 

förhand. Intervjuguiden var uppdelad i övergripande teman och varje tema hade ett antal 

tillhörande frågor som hade förankring i teoriavsnittet. Varje tema hade ett fåtal 

övergripande frågor och som komplement till dessa fanns mer direkta frågor för att 

förbättra validiteten.  
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Av de åtta intervjuer som genomfördes i studien genomfördes sju av dem på 

respondentens arbetsplats och den sista intervjun genomfördes över telefon. Den 

intervju som genomfördes över telefon gjordes med en av revisorerna. Fördelar med att 

utföra en semi-strukturerad intervju över telefon är att det kan vara kostnadseffektivt, ge 

en högre access och är ofta snabbare (Saunders et al., 2012, s. 404). I denna studies fall 

kan detta främst relateras till accessen. Intervjun hade inte kunnat ske om den inte hade 

skett över telefon då den auktoriserade revisorn hade ett pressat schema. Nackdelarna 

med telefonintervjun är att det inte skapas samma tillit mellan intervjuare och 

respondent vilket kan leda till att de svar som respondenten ger är mindre detaljerade. 

Detta går emot den semistrukturerade intervjun vars syfte är att erhålla mer detaljerade 

svar (Saunders et al., s. 404). Med detta i åtanke prioriterades de fysiska intervjuerna 

framför telefonintervjuer.  

4.4 Etik 
När en forskare bedriver sin forskning är det viktigt att arbeta efter ett antal etiska 

riktlinjer. Etiken handlar mycket om sunt förnuft (Bryman & Bell, 2013, s. 142). De 

etiska ställningstaganden som en forskare gör när hen bedriver sin forskning ska 

presenteras för respondenter men även för studiens läsare. Detta görs för att legitimera 

forskarens arbete och ge ett intryck av seriositet (Bryman & Bell, 2013, s. 136).  

Forskningsetiken är central under ett antal delar av forskningsprocessen. Allra viktigast 

är den vid insamling av data, analys av data och när slutsatser görs. Under 

datainsamlingen är det viktigt att belysa att respondenten deltar frivilligt, att syftet med 

studien klargörs, att respondenten får vara anonym och att den data som samlas in 

endast kommer att användas till studien (Saunders et al., 2012, s. 236). Detta har 

sammanfattats till informations-, nyttjande-, samtyckes- och anonymitetskravet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 136). Det är fortsatt viktigt att förhålla sig etisk vid analysen 

och sammanställningen av den data som har erhållits. Om forskaren tolkar data väldigt 

subjektivt finns det stor risk att den insamlade datan presenteras felaktigt vilket kan 

åsamka skada på respondenten. Om empirin tolkas fel  leder detta till att de slutsatser 

som presenteras i studien är felaktiga. På samma sätt kan detta åsamka skada på 

respondenten (Saunders et al., 2012, s. 236). Skadan kan vara fysisk eller psykisk. Den 

vanligaste formen är den psykiska skadan och kan uppenbara sig genom att 

respondenten får sämre självkänsla och minskade karriärsmöjligheter (Saunders et al., s. 

144). De etiska ställningstaganden som gjorts i denna studie består av nyttjande-, 

informations-, anonymitets- och samtyckeskravet. 

Dessa etiska ställningstaganden har efterlevts genom att vid starten av varje intervju 

förmedla att respondenten har möjlighet att vara anonym, att respondenterna deltar 

frivilligt, att data endast kommer att användas till studien och att intervjumaterialet tas 

bort när studien är slutförd. Mer information kring detta återfinns i intervjuguiderna 

under ”11. Bilagor”. I studien har respondenterna kodats och deras företagsnamn och ort 

framgår inte heller. Detta är i enlighet med anonymitetskravet.  
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4.5 Utformning av intervjuguider 
Studiens datainsamlingsmetod har varit av semistrukturerad karaktär. Som underlag till 

den semistrukturerade intervjun användes en intervjuguide. Intervjuguiden utgjordes av 

ett antal frågor som sedan hade ett antal underfrågor för att kunna falla tillbaka på om 

det upplevdes att intervjun inte förhöll sig till den teoretiska referensramen. Genom att 

kort fråga kring ett begrepp som var förberett på förhand kunde jag styra intervjun på ett 

bra sätt.   

Eftersom att undersökningen utfördes på revisorer och revisorsassistenter användes två 

intervjuguider. Intervjuguiderna var lika bortsett från frågor kring förberedelser inför 

revisorsexaminationen och mentorskapet. Anledningen till detta är att revisorerna inte 

behöver skriva revisorsexaminationen och beroende på om respondenten var revisor 

eller revisorsassistent var denne antingen adept eller mentor.  

Intervjuguidernas inledande stycken utgörs av ett antal etiska ställningstaganden. 

Kraven berör vad studiens syfte är, att respondenten har möjlighet att vara anonym, vad 

intervjuerna kommer att användas till samt att respondenterna deltar frivilligt 

(Andersern, 1998, s. 247). Nästa del av intervjuguiden utgörs av två frågor som handlar 

om revisionsyrket och hur respondenten ser på revisionens syfte för samhället. 

Intentionen med frågorna var att skapa en god atmosfär genom att ställa enkla frågor 

som krävde liten eftertänksamhet. Majoriteten av intervjuguiden utgörs av frågor som 

härletts ur studiens teoretiska referensram. Frågorna är indelade i teman om kunskap, 

knowledge management, team, mentorskap, learning-by-doing och utbildning. 

Intervjuguiden innehåller avslutningsvis frågor om hur respondenten ser sin framtid 

inom revisionsyrket och om de har några frågor till intervjuaren. Dessa frågor ämnar 

avsluta intervjun på ett bra sätt.  

De frågor som ingår i intervjuguiderna är av öppen karaktär och majoriteten av frågorna 

innehåller ordet ”hur”.  Öppna frågor används när intervjuaren önskar en intervju av 

mer konversationsliknande karaktär där respondenten får tala fritt vilket denna studie 

har eftersträvat (Saunders et al., 2012, s. 391-392).  

4.6 Val av respondenter 
Respondenterna i denna studie är verksamma revisorer och revisorsassistenter på stora 

och små revisionsföretag. Revisorsassistenterna var självklara som respondenter för att 

kunna besvara studiens frågeställning. Anledningen är att de förbereder sig inför 

revisorsexaminationen och därför är det relevant att veta vad de anser om den kunskap 

som revisorsexaminationen mäter. Dessutom är det rimligt att de har en uppfattning om 

revisorsexaminationen. De andra respondenterna utgörs av auktoriserade revisorer då de 

har kunskaper kring revision och vad som förväntas av dem. Därför är de väl lämpade 

att uttala sig kring den kunskap som revisorsexaminationen ämnar säkerställa.  

Det målstyrda urvalet kännetecknas av att respondenterna har valts utifrån studiens 

problemformulering. Det är inte ett slumpmässigt urval vilket gör att det blir svårare att 

generalisera studiens slutsatser. Det målstyrda urvalet ser till den teoretiska 
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referensramen och sedan till vilka respondenter som bäst kan relateras till teorierna 

(Bryman & Bell, 2013, s. 452-453). Studiens respondenter valdes genom ett målstyrt 

urval eftersom att de var bäst lämpade att delta då de förbereder sig inför 

revisorsexamination, har skrivit revisorsexaminationen och/eller har erfarenhet kring 

kollegor som skrivit eller kommer att skriva revisorsexaminationen.  

Bekvämlighetsurvalet beskrivs genom att respondenterna utgörs av de individer som för 

tillfället är tillgängliga (Bryman & Bell, 2013, s. 205). Detta kan vara ett problem då ett 

sådant urval är svårare att generalisera. Detta är inget problem för denna studie då syftet 

är att skapa en förståelse för hur respondenterna förhåller sig till revisorsexaminationen 

och att studien kan fungera som inspiration för mer omfattande forskning som i sin tur 

kan generaliseras (Bryman & Bell, 2013, s. 204-205). När valet av respondenter hade 

gjorts valdes vilka företag som skulle kontaktas. Det gjordes en sammanställning av 

revisionsföretag som på förhand var bekanta för mig. Därefter kontaktades företagen via 

telefon. Även detta sätt att välja respondenter är förenligt med bekvämlighetsurvalet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 204-205).  

Studiens respondenter begränsades till små och stora revisionsföretag i i två städer i 

Norrbotten. Anledningen är att denna undersökning har en begränsad tidsram vilket gör 

att verksamma revisorer inom ett ”rimligt geografiskt avstånd” är att föredra för att 

studien ska vara genomförbar. Det hade varit intressant om någon av respondenterna 

varit verksam revisor eller revisorsassistent på ett större revisionsföretag i en större stad 

då detta troligtvis hade bidragit till större meningsskiljaktigheter. För att komma åt 

sådana respondenter hade intervjun kunnat utföras via telefon men med  motiveringen i 

”4.3 Datainsamlingsteknik” valdes denna intervjumetod bort och därmed även 

respondenter utanför ett ”rimligt geografiskt avstånd”.  

4.7 Access och bortfall 
Accessen beskriver hur väl en undersökning kommer i kontakt med primär och 

sekundär data. Primär data handlar främst om den data som presenteras genom 

interaktionen mellan forskare och respondent och sekundära data beskriver bland annat 

hur väl studien har tillgång till aktuell litteratur för att finna relevanta teorier (Saunders 

et al., 2012, s. 210).  

Företagen kontaktades via telefon och jag presenterade mig. Jag beskrev att jag skriver 

en uppsats på C-nivå och frågade om de hade någon verksam revisorsassistent eller 

auktoriserad revisor som det gick att tala med. När jag kom i kontakt med någon av 

dessa presenterade jag kort vad uppsatsen handlade om och beskrev att intervjun skulle 

ta ungefär 30 minuter att genomföra. Samtliga respondenter som kontaktades via telefon 

var villiga att delta. Ett av telefonsamtalen som gjordes  hamnade hos en receptionist 

som beskrev att det inte fanns någon revisorsassistent tillgänglig. Receptionisten skulle 

återkomma med ett svar men samtalet uteblev. Detta var dock inget problem då jag en 

timme senare hade bokat samtliga revisorsassistenter. Det var svårare att komma i 

kontakt med en auktoriserad revisor som inte var upptagen. Efter två försök kom jag i 

kontakt med en revisor som var villig att delta via telefon. De telefonsamtal som gjordes 
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för att komma i kontakt med revisorer resulterade i att receptionisterna beskrev att 

revisorerna var upptagna och hade därför inte tid med någon intervju. Antalet bortfall 

var en revisorsassistent och två revisorer. Med tanke på att jag kontaktade 

respondenterna några dagar innan julledigheten är bortfallet väldigt litet.  

Som jag har beskrivit i ”2.8 Litteratursökning” har jag använt ett antal databaser, 

internetsidor och allmänna sökmotorer för att hitta relevant litteratur för 

undersökningen. Tillgången till sekundär data har därför varit väldigt god.  

4.8 Utförandet av intervjuerna 

De intervjuer som bokades ägde rum mellan den 15/12 och 26/12 2014. Sju av 

intervjuerna ägde rum på respondentens arbetsplats medan den sista intervjun 

genomfördes via telefon. De intervjuer som utfördes på respondentens arbetsplats 

skedde bakom stängda dörrar. Därför finns det mindre incitament till att anta att 

respondenterna var återhållsamma med sina svar då det som sades inte var tillgängligt 

för respondenternas medarbetare. Samtliga intervjuer spelades in med telefon. 

Inspelningarna lyssnades igenom och transkriberades för att kunna återge en 

sanningsenlig bild, för att skapa en god överblick och som försäkran att inget hade 

missförståtts eller glömts bort. Vid den sista intervjun, som genomfördes via telefon, 

blev inspelningen förstörd vilket tvingade fram en sammanfattning från minnet. 

Sammanfattningen skickades till respondenten som gav sitt godkännande. Detta gjordes 

för att säkerställa att min uppfattning var i enlighet med respondentens åsikter.  

Saunders et al. (2012, s. 384) beskriver att fördelarna med att bevisa sig påläst kring ett 

område är att detta legitimerar intervjuaren vilket i sin tur gör att respondenten ger mer 

detaljerade svar. Därför inleddes intervjuerna med att beskriva syftet med uppsatsen och 

väldigt kort om historiken kring revisorsexaminationen. Anledningen var att ge ett 

seriöst intryck och bevisa att jag besatt kunskaper kring området. En annan fördel med 

att inleda med syfte och historik är att det kan fungera som intresseväckande vilket 

också kan ge mer detaljerade svar (Krag Jacobsen, 1993, s. 49). Därefter beskrevs de 

etiska aspekter som denna studie tagit hänsyn till. Det förklarades att intervjun skulle 

spelas in och samtliga respondenter gav sitt godkännande . Sedan förklarades att de 

hade möjlighet att i efterhand ta del av inspelningen om de önskade. Intervjuerna 

fortsatte sedan med generella frågor om revision och hur respondenterna såg på 

revisionens betydelse för samhället. Detta gjordes för att på ett naturligt sätt inleda 

intervjun och skapa en god atmosfär där respondenterna kände att de kunde svara fritt.  

Därefter ställdes frågor som var relaterade till studiens teoretiska referensram. Tiden för 

intervjuerna varierade mellan 19-36 minuter. Efter inspelningen var många intresserade 

av att veta vad andra respondenter hade svarat och om det fanns några skillnader mellan 

anställda på stora och små revisionsföretag. Detta gjorde att jag stannade kvar och 

diskuterade en tid med respondenten där intressant information framgick. Inspelningen 

var dock avslutad vilket verkade göra att några av respondenterna svarade mer fritt. I 

och med att inspelningen var avslutad ansågs det inte etiskt riktigt att använda dessa 

resonemang. Den information som framgick var vidareutveckling av respondentens 
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åsikter och hade inte med andra respondenter att göra. Det som diskuterades efter 

inspelningarna riskerade inte de övriga respondenters anonymitet.  

Språket som användes i intervjuguiden återspeglades även i intervjun. På förhand 

reflekterades det kring frågornas formulering. Att använda vetenskapliga begrepp och 

ett språk som respondenterna inte förstår leder sällan till ett förbättrat samarbete då 

respondenten ofta blir irriterad eller generad (Andersen, 1998, s. 140). Eftersom att 

respondenterna var erfarna inom revision hade de omfattande kunskaper kring yrket och 

de begrepp som kan relateras till yrket. Därför var det språkliga i intervjuguiden och 

under intervjun inte något problem. Nedan följer en sammanställning av intervjuerna, 

var de tog plats, hur de utfördes och tiden för intervjuerna. 

Respondent Företagstyp Datum Intervjutyp Längd  

Revisorsassistent 1 Litet  15/12-14 Fysisk 28 minuter  

Revisorsassistent 2 Litet  18/12-14 Fysisk 19 minuter  

Revisorsassistent 3 Litet  18/12-14 Fysisk 33 minuter  

Revisorsassistent 4 Stort  15/12-14 Fysisk    27 
minuter 

 

Revisorsassistent 5 Stort  16/12-14 Fysisk 28 minuter  

Revisorsassistent 6 Stort  18/12-14 Fysisk   22 
minueter 

 

Revisor  1 Litet  22/12-14 Fysisk 25 minuter  

Revisor 2 Stort  26/12-14 Telefon 36 minuter  

Figur 2. Utformad av författaren. Utförda intervjuer.  

4.9 Intervjuguidernas teoretiska förankring 
Nedan följer en sammanställning på intervjuguiden för revisorsassistenterna och 

frågornas teoretiska förankring. I denna sammanställning är de två inledande frågorna 

som behandlar varför de arbetar med revision och hur viktig de anser att revisionen är 

för samhället borttagna då de saknar teoretisk förankring. Även de etiska aspekterna 

saknas i sammanställningen nedan men återfinns under ”11.  Bilagor”. 

3.1 Berätta hur ser du på kunskapens betydelse 

för revisionsyrket. 

-Mäter teorier om att kunskap är den viktigaste 
tillgången i ett företag. 

Danos et al. (1989, s. 91); Bengt-Åke 

Lundvall (1992, refererad i Castellaci et 

al. 2005, s. 97) 

3.2 Hur tror du att kunskapsbehovet ser ut på 

små revisionsföretag? 

3.3 Hur tror du att kunskapsbehovet ser ut på 
stora revisionsföretag? 

-Mäter teorier om branschspecifik kunskap och 

att individer lär inom den kontext de befinner 
sig i. 

(Hayek 1945, refererad i Nonaka & 

Takeuchi, 1995, s. 33-34); Edith T. 

Penrose (1959, refererad i Nonaka & 

Takeuchi, 1995, s. 34); Granberg (2011, s. 

340); Carrington (2010, s. 204-205); 

Ferris et al. (1999, s. 388); 

3.4 Berätta vilka arbetsuppgifter du har/Hur 

ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

-Undersöker i vilken utsträckning 
respondenten arbetar med koncerner, 

internationell redovisning, etik och oberoende.  

Mäter fördelar med rådgivningsuppdrag.  

Carrington (2010, s. 196); Carrington 

(2010, s. 181-182); Johansson et al. (1987, 

s. 117); Sundgren et al. (2010, s. 22-31); 

Sundgren et al. (2010, s. 16); Dall’Alba & 

Sandberg (2006, s. 389); Beck & Wu 
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(2006, s. 21);  
4.1 Hur tror du att ditt vardagliga arbete har 

bidragit med kunskaper som är nödvändiga för 
att skriva ett godkänt resultat vid 

revisorsexaminationen? 

-Mäter teorier kring learning-by-doing och hur 

detta kan förbereda inför examinationen. 

Thorbjornsen & Mauritsen (2014, s. 570); 

Jeffs & Smith (2005, s. 8); Kock et al. 

(2008, s. 183); Noe et al. (2013, s. 327); 

Kolb (1984, s. 3); Kolb (1984, s. 5) 

5.1 Berätta om den utbildningsplan som du 

och din handledare har arbetat fram. 
-Undersöker hur respondentens 

utbildningsplan ser ut. 

Kock et al. (2008, s. 183); Gutteridge et 

al. (1993, s. 26); 

5.2 Hur upplever du att de kurser som du har 

deltagit vid har hjälpt dig i ditt vardagliga 
arbete? 

-Undersöker i vilken utsträckning kurserna är 

anpassade för det vardagliga arbetet.  

Chen & Mohamed (2008, s. 270); Lee & 

Bruvold  (2003, s. 981); Granberg (2011, 

s. 335) Gutteridge et al. (1993, s. 26); Lee 

& Bruvold (2003, s. 994); Van Buuren & 

Edelenbos (2013, s. 399) 

5.3 Hur upplever du att de kurser som du 

har deltagit vid har hjälpt dig för att 

förbereda dig inför 

revisorsexaminationen? 
-Undersöker i vilken utsträckning kurserna är 

förberedande inför revisorsexaminationen.  

Chen & Mohamed (2008, s. 270); 

Gutteridge et al. (1993, s. 26); Lee & 

Bruvold (2003, s. 994); Van Buuren & 

Edelenbos (2013, s. 399) 

 

6.1 Hur skulle du beskriva ditt revisionsföretag 
när det kommer till den sociala arbetsmiljön? 

-Undersöker företagskultur/socialt klimat  på 

respondentens arbetsplats. Berör teorier om att 
olika klimat gynnar kunskapsdelning och 

inlärning.  

 

McHugh et al. (1998, s. 209-210); Nonaka 

& Takeuchi (1995, s. 122-123); Leidner et 

al. (2006, s. 20); Leidner et al. (2006, s. 

18); Balthazard & Cooke (2003, s. 6-7); 

Gold et al. (2001, s. 194); Jarvenpaa & 

Staples (2001, s. 172) 
6.2 Hur bidrar dina medarbetare till din 

kunskapsutveckling? 

-Mäter informellt lärande genom informell 

utbildning. Ser till interaktionens relevans för 
att erhålla kunskaper inför 

revisorsexaminationen.  

Nonaka, Takeuchi (1995, s. 13); 

Thorbjornsen & Mauritsen (2014, s. 570); 

Vera-Munoz et al. (2006, s. 136); Noe et 

al. (2013, s. 327); Molm (2000, s. 1396);  

7.1 Berätta hur arbetet inom teamet går till när 
ni arbetar med revision. 

-Mäter vikten av informationsutbyte inom 

team, teamets struktur och att olika 

kompetenser ger nya kunskaper. 

Eales-White (1997, s. 23); Rudolph & 

Welker (1998, s. 10); Crouse et al. (1979, 

s. 52) 

8.1  Berätta hur du upplever att din handledare 

hjälper dig att förbereda dig inför 

revisorsexaminationen? 
-Mäter mentorns roll för adeptens 

kunskapsutveckling. 

Granberg (2011, s. 533); Kaplan et al. 

(2001, s. 195); Sandberg (2003, s. 11); 

Kaplan et al. (2001, s. 196); Kaplan et al. 

(2001, s. 185) 

8.2 Har du någon person på din arbetsplats 

som du oftare vänder dig till när du har några 
funderingar kring dina arbetsuppgifter? 

-Undersöker informellt mentorskap.  

Granberg (2011, s. 535); Sandberg (2003, 

s. 13) 

9.1 Vad anser du om den kunskap som mäts vid 

revisorsexaminationen? 
-Ämnar ge en förståelse för respondenternas 

syn på revisorsexaminationen 

Saknar teoretisk förankring men frågan är 

kärnan i denna uppsats.  
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10. 1 Hur ser din framtid inom revisionsyrket 

ut? 

 

Avslutande fråga.  

Figur 3. Utvecklad av författaren. Frågornas teoretiska förankring.  

4.10 Databearbetning 
Andersen (1998, s. 192) beskriver en problematik med kvalitativa intervjuer då 

databearbetningen kan ta lång tid och att insamlad data kan variera mycket från första 

intervjun till den sista intervjun. Transkriberingen utfördes genom att inspelningarna 

spelades upp på begränsad hastighet på datorn. Varje inspelning tog mellan 1-2 timmar 

att renskriva och de skrevs tätt inpå intervjun. Detta gjordes för att skapa en djupare 

förståelse inför nästa intervju men även för tidsaspektens skull. Trots den begränsade 

hastigheten krävdes det ändå att inspelningen stoppades och återspelades vilket gjorde 

transkriberingen mer tidskrävande. Vid transkriberingen märktes det skillnader mellan 

den första och sista intervjun. Krag Jacobsen (1993, s. 132-136) talar om att intervjun 

ska styras genom frågor. En hård styrning gör att intervjun blir onaturlig. Under de 

första intervjuerna togs det mycket stöd i intervjuguiden men allt eftersom att fler 

intervjuer genomfördes krävdes mindre stöd. De första intervjuerna var mer 

strukturerade än de senare vilket gjorde det lättare att överblicka de första 

respondenternas svar. Vid de senare intervjuerna kände jag mig mer trygg i rollen som 

intervjuare och vågade gå utanför intervjuguiden. Detta gjorde att respondenten tilläts 

fördjupa sig kring vissa områden på ett mer naturligt sätt.  Detta gav mer detaljerade 

svar men gjorde transkriberingen mer tidskrävande.  

Vid transkriberingen delades insamlad data in i de rubriker som återfinns i teoriavsnittet 

(Kunskap, Knowledge management, Utbildning, Learning-by-doing, Mentor, Team). 

Utöver dessa adderades ”Revisorsexaminationen” som en rubrik. Databearbetningen 

försökte göras konkret för att undvika överflödig text. Utfyllnadsord som ”ehhh” och 

”hmm” transkriberades ej eftersom att de saknade relevans.  

Då studien är av komparativ karaktär har databearbetningen skett i enlighet med den 

komparativa analysen. Inom komparativa studier kan analyser genomföras på olika sätt. 

Ett vanligt sätt kallas ”The Method of Difference”. Denna metod har anammats i 

databearbetningen. Detta innebär att om det existerar eller inte existerar ett fenomen och 

alla omständigheter är lika med undantag för ett, kan denna olikhet förklara varför 

fenomenet existerar eller inte existerar (Denk, 2002, s. 55-56). I studiens fall är 

fenomenet hur verksamma inom revisionsbranschen förhåller sig till 

revisorsexaminationen och omständigheterna utgörs av team, mentor, knowledge 

management, utbildning, learning-by-doing och kunskap. De skillnader som framgår 

mellan dessa faktorer kommer att tolkas som en förklaring till hur de förhåller sig till 

revisorsexaminationen. 
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5. Empiri 
I detta avsnitt kommer en presentation av den empiri som intervjuerna har genererat. 

Empirin kommer att presenteras tematiskt och inom stora och små revisionsföretag för 

att ge läsaren en god överblick. En god överblick kommer sedan att göra analysen och 

slutsatserna lättare att förstå. 

5.1 Kunskap 
Nedanstående empiri beskriver hur respondenterna förhåller sig till kunskapens 

betydelse för revisionsbranschen, om det existerar kunskapsskillnader mellan olika 

revisionsföretag och vilken kunskap som respondenterna anser vara mest 

grundläggande.  

5.1.1 Små revisionsföretag 

Vid frågor som berör kunskapens relevans beskrev revisorsassistent 2 att ”kunskapen är 

ju det viktigaste. Har du inte kunskapen så kan du inte revidera över huvud taget”. 

Revisorsassistent 1 och 3 var inte lika direkta i sin motivering av kunskapens betydelse 

men ansåg även de att kunskapen är väldigt viktig. Även revisor 1 beskriver att 

kunskapen är viktig. 

Samtliga revisorsassistenter som representerade de små revisionsföretagen saknade 

erfarenhet av internationella företag. Revisorsassistent 2 menade att det fanns få stora 

företag i deras region och därför saknade hen erfarenhet kring detta. Revisorsassistent 1 

hade heller ingen erfarenhet från arbete med koncerner medan revisorsassistent 2 och 3 

hade lite erfarenhet kring koncerner. Revisorsassistent 1 var auktoriserad 

redovisningskonsult sedan tidigare och hade erfarenhet kring rådgivningsuppdrag. 

Däremot hade dessa uppdrag i princip försvunnit helt sedan hen blev revisorsassistent 

och detta berodde främst på att revisorn var den som hade bäst kundkontakt. 

Revisorsassistent 2 och 3 hade inte arbetat med rådgivningsuppdrag och deras 

motivering liknande revisorsassistent 1 förklaring om att revisorerna är de som har bäst 

kontakt med kunden och att det därför blir mer naturligt att de sköter rådgivningen. 

Revisor 1 beskriver att en promille av hens vardagliga arbete berör internationella 

företag och att arbetet med koncerner utgör någon procent av hens arbetsuppgifter. 

Revisorn arbetar dagligen med rådgivningsuppdrag då det ofta ringer kunder som 

behöver råd. Hen menar att fördelen med rådgivningsuppdragen är att det ger en inblick 

i företagets verksamhet vilket skapar en större förståelse för eventuella risker. Etik och 

oberoende är viktigt och ständigt återkommande inom revisionsyrket.  

Revisorsassistent 1 beskrev att det är viktigt att besitta kunskaper på en bred nivå för att 

kunna bemöta den efterfrågan som finns i deras kundbas. Revisorsassistent 2 menade att 

viktig kunskap var specifik för vilken kund som skulle revideras. Det är viktigt att förstå 

företaget som man granskar och den bransch som företaget är verksam inom. 

Revisorsassistenten fortsätter sitt resonemang genom att beskriva att det är viktigt att 

känna till vilka risker som är förknippade med branschen för att förhindra eventuella fel. 

Revisorsassistent 3 och revisorn menade att de mest grundläggande kunskaperna var 

förknippade med redovisning, där revisorsassistent 3 motiverade detta genom ”vi ska ju 
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på något sätt granska ett bokslut och då måste vi ju förstå redovisningen”. Revisor 1 

talade om skattelagstiftning och juridik.  

Revisorsassistenterna var osäkra om det existerade några skillnader i kunskapskrav 

beroende på om de arbetade på en stor eller liten revisionsbyrå. Revisorsassistent 1 

menade att ”man ska ha samma grund ändå, man gör ju samma prov oavsett på vilken 

byråstorlek du arbetar på”.  Däremot talade samma revisorsassistent om att det kunde 

finnas skillnader i kunskaper beroende på vilka kunder som ett företag hade. Detta 

motiverade hen genom att beskriva att större revisionsföretag kanske arbetar mer med 

internationella företag vilket de inte gjorde på hens revisionsföretag. Revisorsassistent 2 

trodde att det kunde finnas skillnader i hur mycket kunskap som fanns tillgänglig 

beroende på om revisionsföretaget var stort eller litet, bland annat genom att större 

företag mest troligt har ett större kursutbud. Revisorsassistent 3 trodde att de små 

revisionsföretagen hade svårare att anpassa sig till förändringar inom 

revisionsbranschen eftersom att de inte hade tillgång till lika mycket kurser. Revisor 1 

tror inte att det existerar några kunskapsskillnader mellan små och stora revisionsföretag 

på lokal nivå men att det kan finnas skillnader mellan revisionsföretag i mindre och 

större städer.  

5.1.2 Stora revisionsföretag 

De respondenter som representerade de stora revisionsföretagen var eniga om att 

kunskapen var väldigt viktig för revisionen. Revisorsassistent 4 motiverade detta genom 

att beskriva att ”det är jätteviktigt med kunskap eftersom att vi kan ju inte uttala oss om 

något som vi inte förstår oss på”. Revisorsassistent 5 beskriver att det är alltid bra att ha 

en bred kunskapsbas för att kunna ge ett preliminärt svar som sedan kan följas upp. 

Revisorsassistent 6 menar att det är A och O att besitta kunskap kring revision och hur 

man utför en revision. Revisor 2 beskriver att kunskapen är det viktigaste inom 

revisionsyrket.  

Revisorsassistent 4, 5 och 6 beskriver att de arbetar med hela revisionsspektrumet, det 

vill säga att de har arbetat med allt från koncerner, internationella bolag till små 

aktiebolag. Både revisorsassistent 4 och 6 har erfarenheter från arbete med 

internationella företag och koncerner. Revisorsassistent 5 beskriver att hen har 

erfarenhet av det mesta men att koncerner är något som de mer erfarna arbetar med. När 

det kommer till etik och oberoende är de eniga om att detta ständigt hanteras inom det 

vardagliga arbetet men även vid de kurser som de har deltagit vid. Rådgivningsuppdrag 

är inget som de arbetar med men revisorsassistent 5 motiverar detta genom att 

revisionen är de primära arbetsuppgifterna och allt annat blir sekundärt.  Revisor 2 

berättar att hen återkommande arbetar med koncerner och internationella företag, även 

om arbetet med internationella företag sker mer sällan. Hen arbetar återkommande med 

rådgivningsuppdrag och beskriver att etik och oberoende är viktigt inom revisionsyrket. 

Revisorsassistent 4 beskriver att den kunskap som är mest grundläggande kan relateras 

till bokföringslagar. Revisorsassistent 5 menar att det grundläggande kunskaperna 

utifrån hens erfarenhet var saker som berör rätt och fel. Saker som berörde förbjudna 

lån, korrekta skatter och avgifter. Sådant som kunde ge direkta anmärkningar vid 
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granskningen. Det primära är kunskaper kring lagar och regler och ”resten kan man 

alltid ta reda på sen”. Revisorsassistent 6 menade det viktigaste är att ha tillgång till 

relevant information snarare än att kunna besvara en fråga direkt.  

Vid frågan om det existerar kunskapsskillnader mellan olika revisionsföretag menade 

Revisorsassistent 4 att detta helt berodde på vilka uppdrag som företaget arbetade med. 

Revisorsassistent 5 menade att ”det finns olika kunskaper. Inte utåtriktat men inåtriktat. 

Jag tror inte att små byråer skickar sina anställda på lika mycket kurser som vi får gå 

på. Vi går på väldigt mycket kurser internt som är kvalitetskontrollerade av FAR ”. Hen 

menade att de stora skillnaderna mellan de små och stora revisionsföretagen var främst 

de resurser som företagen besatt och att dessa skillnader leder till olika kunskaper. Den 

sista revisorsassistenten var väldigt osäker på om det existerade några 

kunskapsskillnader mellan stora och små revisionsföretag. Hen resonerade kort om att 

det berodde på vilka kunder som företaget hade. ”Större revisionsbyråer kan ju ha en 

större andel av större företag i sin portfölj och då skiljer det ju sig vad man använder 

för typ av lagrum när man utför granskningen”. Revisor 2 talar om att det troligen 

existerar kunskapsskillnader mellan revisionsföretag i större städer men inte inom 

samma stad.  

5.2 Knowledge management 
Empirin som presenteras under nedanstående rubrik behandlar hur respondenterna 

upplever sitt sociala arbetsklimat och hur de uppfattar medarbetarnas påverkan för deras 

utveckling.  

5.2.1 Små revisionsföretag 

Vid frågor som gällde den sociala arbetsmiljö som revisorsassistenterna dagligen 

arbetade i menade samtliga att deras sociala klimat var bra. Revisorsassistent 1 menade 

att klimatet inte alls var tävlingsinriktat. Hen menade att alla på företaget arbetar på lika 

sätt och mot samma mål och detta bidrar till en gynnsam arbetsmiljö. Revisorsassistent 

2 är mer kortfattad och säger att miljön är bra och att det är lätt att gå till jobbet. Sedan 

beskriver även revisorsassistent 2 att hens arbetsplats har blivit rankad som tvåa inom 

hela företaget när det kommer till hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsplats. 

Revisorsassistent 3 menade att den sociala arbetsmiljön är väldigt familjär och 

stöttande. Hen beskriver att de på kontoret på senare tid har diskuterat om att bli en än 

mer ”lärande organisation”. Att bli en lärande organisation skulle uppnås genom att 

bland annat ha kunskapsluncher. Hen menade att om någon varit på en kurs eller 

liknande och erhållit kunskaper som kunde vara nödvändiga för övriga medarbetare 

skulle detta tas upp på kunskapsluncherna. Detta skulle förhindra att kunskapen 

stannade hos en eller två medarbetare. Revisor 1 beskriver den sociala arbetsmiljön som 

bra. Hen beskriver att det inte är många som vill hävda sig i en negativ bemärkelse men 

att många av medarbetarna vill ha fullt upp och bevisa sig duktiga av goda skäl.  

Vid frågor som handlade om hur revisorsassistenternas medarbetare bidrog till att deras 

kunskapsutveckling menade revisorsassistent 1 att hen har bett om att få mycket feed-

back, både om saker som är bra och saker som är mindre bra. Hen talar främst om 
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handledarens roll och att deras samarbete har fungerat mycket bra. Revisorsassistent 2 

talar både om hur hen ställer frågor till sina arbetare och att detta har betydelse för hens 

kunskapsutveckling men även att nyare revisorsassistenter ställer frågor till hen, ”att 

andra frågar mig gör att man skärper till sig”. Revisorsassistent 3 talar främst om de 

revisorer som hen arbetar mot. Hen beskriver att revisorer som är villiga att överlåta 

mer ansvar ger en bättre kunskapsutveckling än de revisorer som helst gör det mesta 

själv. Revisor 1 menar att hens kunskaper och erfarenheter blir tillgängliga under arbetet 

med revisionsuppdrag.  

5.2.2 Stora revisionsföretag 

De revisorsassistenter som representerade de stora revisionsföretagen menade att deras 

sociala arbetsmiljö var bra. Revisorsassistent 4 beskriver att det är ett härligt gäng som 

arbetar bra tillsammans men att det är många som är tävlingsinriktade och vill uppnå 

framgång. Hen talar om det sociala klimatet som väldigt öppet och att 

kontorslandskapet är öppet vilket gör att hen kan fråga medarbetaren som sitter närmast. 

Revisorsassistent 5 beskriver sin sociala arbetsmiljö som familjär och att de gärna 

hjälper varandra för att arbetet ska utföras på ett bra och korrekt sätt. Hen beskriver att 

jag nog skulle få ett helt annat svar om jag frågade någon anställd på ett större kontor i 

en större stad då det troligen är mer tävlingsinriktat där. Revisorsassistent 6 beskriver 

deras arbetsmiljö som öppet och välkomnande. Revisor 2 beskriver det det sociala 

klimatet som ”högt till tak”. 

Revisorsassistenter 4-6 menar att kollegorna har en väldigt stor del i deras 

professionella utveckling men även som förberedelse inför revisorsexaminationen. De 

beskriver att kollegorna är benägna att skapa en helhetsbild av det företag som ska 

revideras för att bidra med en djupare förståelse för den revision som ska utföras. 

Revisorsassistent 5 beskriver att hen aldrig står still i sin utveckling. Medarbetarna och 

organisationen ger hen nya uppdrag för att bidra till en fortsatt professionell utveckling. 

Revisorsassistent 6 poängterar dock att det alltid är hen som ansvarar för utvecklingen 

och att hen behöver be om feed-back. Hen menar att kollegorna har en jättestor roll men 

att det är hens ansvar att ta vara på det. Revisorsassistenter 4-6 menar att de aldrig hade 

upplevt det som problematiskt att fråga en kollega om hjälp. Revisor 2 menar att hens 

expertis framkommer genom arbetet med revisionsuppdragen. 

5.3 Utbildning 
Nedanstående empiri beskriver hur respondenternas utbildningsprogram ser ut, om den 

består av externa eller interna utbildningar, om den är anpassad till det vardagliga 

arbetet och/eller den är förberedande inför revisorsexaminationen. 

5.3.1 Små revisionsföretag 

Revisorsassistent 1 beskriver sin utbildningsplan som väldigt behovsbaserad. 

Assistenten beskriver att utbildningsplanen är anpassad för det vardagliga arbetet och 

inte bara för revisorsexaminationen. Hen talar om att det primära målet är att bli en bra 

revisor men att revisorsexaminationen är ett delmål. På revisorsassistentens företag har 

de både interna och externa kurser där revisionskurserna är arrangerade av FAR. Hen 
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talar om att de interna utbildningarna som hen deltagit vid är viktiga därför att de ofta är 

IT-baserade och undervisar i  program som de använder vid sitt vardagliga arbete. Hen 

menade att de externa kurserna som FAR arrangerar är kunskapsmässigt breda och att 

det är mycket information att bearbeta på ett fåtal dagar. De interna kurserna är mer 

praktiskt inriktade. Hen menade att de externa och  interna kurserna kompletterar 

varandra väl.  

Revisorsassistent 2 och 3 talade om en mer strukturerad utbildningsplan. De beskrev 

den som en matris som var uppdelad på fem år. De flesta kurser inom utbildningsplanen 

arrangerades internt men vissa kurser gick via FAR.  Revisorsassistenter 2 och 3 

menade att de kurser som de deltagit vid hade praktisk relevans samtidigt som de var 

förberedande inför examinationen. Revisorsassistent 3 talade om att de interna kurserna 

var väl anpassade för det vardagliga arbetet eftersom att de hade många interna kurser 

som under en längre tid arbetats fram för att bäst gynna de anställda inom 

organisationen. Resonemanget fortsatte med att de flesta som höll kurserna var 

verksamma revisorer och visste därför vad som är relevant för det vardagliga arbetet 

men även inför revisorsexaminationen. Hen talade om att vissa svårigheter kunde 

uppstå vid examinationen eftersom att kurserna kanske inte behandlade börsnoterade 

företag och stora koncerner. Därför kunde det bli svårt att besvara sådana frågor. 

Revisor 1 är handledare för en revisorsassistent och beskriver att utbildningen som de 

har arbetat fram tillsammans är mer situationsbaserad. Revisorsassistenten får beskriva 

vilka kurser som hen vill delta vid och då försöker revisorn att arrangera detta. Revisorn 

beskriver att de är ”lite skyldiga” att ha utbildningsplaner och att det är något som de 

behöver förbättra i framtiden.   

5.3.2 Stora revisionsföretag 

Revisorsassistenter 4-6 beskrev en utbildningsplanen som ganska strukturerad. 

Revisorsassistenterna beskrev att kurserna som de hade deltagit vid hade relevans för 

det vardagliga arbetet men även som förberedelse inför examinationen. 

Revisorsassistent 4 beskrev att de redan under de första dagarna skickades på kurser 

tillsammans med andra nyanställda i norden. Under de kommande åren fanns det ett 

antal kurser som hen skulle delta vid. Utöver dessa kurser fanns det en del webbaserade 

kurser som behandlade mycket metodik. Revisorsassistent 6 beskrev mycket av deras 

interna kurser som ”tekniska kurser” som främst syftade till att lära revisorsassistenten 

hur en revisions ska utföras. Revisorsassistent 5 och 6 beskrev utbildningsplanen som 

en tidsplan. De menade att planens syfte var att förbereda dem för att skriva 

examinationen efter fem år. Revisorsassistent 5 menade att planen inte var tvingande 

men fungerade som riktlinjer. Hen talade om att de som arbetade på större kontor i 

större städer skrev efter kortare tid än de som representerade mindre företag i mindre 

städer. Samma revisorsassistent beskrev att de interna kurserna var utformade på ett 

internationellt plan vilket gjorde att de undervisade en del om större företag vilket inte 

var användbart i hens dagliga arbete men att det var användbart för framtiden då hen ska 

skriva revisorsexaminationen. Revisor 2 beskriver att de har ett standardiserat 

utbildningsprogram som revisorsassistenten ska genomgå vilket gör att revisorn har en 

liten del i utformandet av utbildningsplanen.   



40 
 

 

5.4 Learning-by-doing 
Detta område beskriver om respondenterna tror att det vardagliga arbetet är 

förberedande inför revisorsexaminationen.  

5.4.1 Små revisionsföretag 

På frågan om hur revisorsassistenten trodde att det vardagliga arbetet hade varit 

förberedande inför revisorsexaminationen påbörjade revisorsassistent 1 sitt resonemang 

med att hen hade tänkt mycket på detta. Hen hade hört att de som har bäst chanser att 

klara revisorsexaminationen var de som gått direkt från universitetsstudier och följt en 

utbildningsplan och sedan skrivit examinationen. Samtidigt talade hen om sin 

omfattande erfarenhet och trodde att detta skulle leda till fördelar vid 

revisorsexaminationen. Revisorsassistent 2 trodde inte att det går att endast studera sig 

till revisorsexaminationen. Hen menade att det krävs praktisk erfarenhet. Hen beskrev 

att det är den praktiska erfarenheten som ger en förståelse för de standarder som du 

arbetar efter. Revisorsassistent 3 trodde att allt praktiskt arbete ger en förståelse för hur 

arbetet ska göras rent praktiskt. Samtidigt talar hen om att det krävs ”råpluggande” inför 

provet endast för att hitta lagstöd till de frågor som ska besvaras på examinationen och 

beskrev att det kändes ”sådär”. Hen ifrågasatte om detta bidrog till att bli en bättre 

revisor. Revisor 1 beskriver att det nog är svårare att skriva examinationen idag då inte 

är lika anpassad för verkligheten som den var tidigare. Därför menar revisor 1 att det 

vardagliga arbetet ger mindre nödvändiga kunskaper idag än tidigare. 

5.4.2 Stora revisionsföretag 

Vid frågan om hur väl det vardagliga arbetet förbereder revisorsassistenten inför 

revisorsexaminationen beskrev revisorsassistent 4 att hen inte hade någon större 

uppfattning om revisorsexaminationen vilket gjorde att hen mestadels svarade 

hypotetiskt. Hen hoppades att den praktiska erfarenhet som hen besatt skulle hjälpa vid 

revisorsexaminationen. Revisorsassistent 5 och 6 trodde att det vardagliga arbetet skulle 

vara förberedande inför revisorsexaminationen. Revisorsassistent 5 var mer ingående i 

sitt svar då hen beskrev fördelar och nackdelar med att arbeta på en revisionsbyrå i en 

mindre stad. Hen menade att de som arbetade på ett mindre kontor erhöll bredare 

kunskaper eftersom att de hade kunder som omsatte fler hundra miljoner men även små 

företag. Den breda kundbasen gav breda kunskaper. Hen talade om den förändring som 

gjorts under de senaste åren kring revisorsexaminationen då det numera endast finns ett 

prov för att bli revisor och att dagens revisorsexamination behandlar mycket frågor som 

berör börsnoterade bolag. Detta var inte något som hen arbetade med då de inte arbetade 

med börsnoterade bolag. Revisorsassistent 5 menade slutligen att det var en fördel att 

arbeta på ett större kontor i en större stad för att klara revisorsexaminationen. 

Revisorsassistent 6 menade att det praktiska arbetet absolut ökar chanserna för att klara 

revisorsexaminationen. Revisor 2 beskriver att examinationen var mer 

verklighetsförankrad förut. Hen beskriver att provet som hen skrev på 90-talet hade stor 

verklighetsförankring om än vissa frågor var mer eller mindre aktuella för hens 

vardagliga arbete.   
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5.5 Mentor 
Följande empiri förklarar hur respondenterna uppfattar handledningen som de 

genomgått under sin utbildning. Den talar även om hur de upplever att handledaren har 

bidragit med kunskaper som kan vara relevanta för revisorsexaminationen men även för 

det vardagliga arbetet. 

5.5.1 Små revisionsföretag  

Revisorsassistenterna som representerade de små revisionsföretagen menade att deras 

handledare hade en stor del i hur de lärde sig revisionsyrket och hur de förbereder sig 

inför revisorsexaminationen. Det fanns en viss osäkerhet kring frågan som handlade om 

de hade en uttalad handledare. Revisorsassistent 1 menade att hen mestadels arbetade 

mot en auktoriserad revisor eftersom att de endast hade en auktoriserad revisor. 

Revisorsassistent 2 beskrev att hen trodde att de hade en person som fungerade som 

handledare under det första halvåret. Revisorsassistent 3 var mer säker men beskrev 

handledarskapet som ”sådär” eftersom att hen tillsammans med en till var de första 

revisorsassistenterna på revisionsföretaget och att de därmed inte fanns någon uttalad 

plan på hur de skulle tas emot. Revisorsassistent 2 och 3 menade att de  till en början 

ställde mycket frågor till handledaren vilket hjälpte dem att lära sig yrket. 

Revisorsassistent 1 menade att handledaren var benägen att skicka iväg hen på kurser, 

tilldela hen bra revisionsuppdrag, ge mycket feed-back och att de hade mycket generella 

diskussioner. ”Om jag går in och frågor någonting så kan det bli så att jag stannar där 

i en halvtimma”. Revisor 1 är en formell handledare, dels för att hen är den enda 

auktoriserade revisorn men även för att de arbetar i liknande program vilket underlättar 

arbetet. Revisor 1 är chef för revisionsföretaget och beskriver att hen delvis tagit 

revisorsassistenten under sina vingar eftersom att det är viktigt att få fram en ny revisor 

därför att det sker ett generationsskifte på företaget då ett antal revisorer går i pension. 

Revisor 1 tror att hen har haft en stor roll i revisorsassistentens professionella utveckling 

genom att vara en förebild som har visat intresse och kompetens och att hen på det sättet 

har motiverat revisorsassistenten att utvecklas inom yrket. Revisorn beskriver att hen 

stöttar revisorsassistenten i förberedelsen inför revisorsexaminationen genom att planera 

kurser, ge tips och genom samtal.  

5.5.2 Stora revisionsföretag  

Revisorsassistenterna 4-6 har en uttalad handledare eller fadder där en av dem använde 

ordet ”mentor” för att beskriva handledarens funktion.  De menade att handledaren har 

en stor del i deras utveckling. Mycket av deras utvecklingen handlar om att handledaren 

granskar deras arbete och ger feed-back på vad som är bra och vad som är mindre bra.  

Revisorsassistent 6 träffar sin handledare tre gånger per år då de sätter upp delmål på 

vägen för att bli auktoriserad revisor. Hen beskriver sin handledare som ett ”bollplank” 

och ett stöd i att strukturera upp sin utbildning och sätta delmål som i sin tur ska 

resultera i de huvudsakliga målen. Revisorsassistent 4 träffar sin handledare två gånger 

per år och menar att de bidrar mycket till att förbereda inför revisorsexaminationen. Hen 

menar att de har mycket erfarenhet vilket gör att hen verkligen vill lyssna på vad de har 

att säga. Revisorsassistent 4 beskriver att mycket av det som diskuteras handlar om det 
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vardagliga arbetet men menar att om handledaren anser att en fråga eller ett område kan 

vara relevant för framtiden, dels för yrket men även för revisorsexaminationen, lyfter 

handledaren gärna den frågan. Revisorsassistent 5 beskriver sin handledare som en 

”fadder” och menar att begreppet handledare är diffust. Fadderns roll är att se till att 

revisorsassistenten följer utbildningsplanen och blir tilldelad arbetsuppgifter. Efter ett 

tag börjar revisorsassistenterna arbeta mot ett flertal revisorer vilket gör att det inte finns 

någon uttalad handledare utan samtliga fungerar som handledare och ger feed-back. 

Revisorsassistenten beskriver att de arbetar efter utsatta delmål som de själva får 

bestämma och handledaren finns som ett stöd för att dessa ska kunna uppnås. Revisor 2 

beskriver att hen inte är någon handledare men att hens titel kan göra honom till en en 

slags formell handledare. Hens erfarenheter och expertis framgår vid arbetet med 

revisionen då hen har det primära ansvaret. 

5.6 Team  
Detta avsnitt beskriver hur respondenterna upplever att teamarbetet har bidragit med 

kunskaper som kan vara nödvändiga vid revisorsexaminationen. Det beskriver även hur 

strukturerade teamen är och om respondenterna upplever om de kan ta del av 

gruppmedlemmarnas kunskaper.  

5.6.1 Små revisionsföretag 

Revisorsassistenterna från de små revisionsbyråerna beskriver teamarbetet som mindre 

strukturerat än de från de stora revisionsföretagen. De menar att de ofta arbetar mer 

självständigt eftersom att revisionen ofta görs på ett mindre företag. Då behöver de inte 

lika tydliga strukturer i teamarbetet. Ofta gör revisorsassistenten revisionen och sedan 

granskar revisorn arbetet som assistenten har utfört. Hierarkin inom teamet är inte alltid 

tydlig. Revisorsassistent 3 beskriver att det blir mer strukturerade team när de utför en 

revision på ett större företag. De beskriver att de kan ta del av kunskaper som andra 

teammedlemmar besitter. Revisor 1 beskriver att teamets storlek varierar beroende på 

vilket revisionsuppdrag som ska utföras. Hen beskriver att vid granskning av 

kommunala bolag krävs det fler revisorer då det är mycket arbete som ska utföras på en 

kort tid. 

5.6.2 Stora revisionsföretag 

De revisorsassistenter som representerar de stora revisionsföretagen beskriver 

teamarbetet som positivt för att erhålla nya kunskaper. De beskriver att inom teamet är 

det tydliga hierarkier där det framgår vem som ska göra vad. Revisorn bär det 

huvudsakliga ansvaret och är den som har mest kontakt med kund. Teamens storlek 

varierar mellan 2-4 personer och storleken på teamet beror på hur stort 

revisionsuppdraget är. Hur stort ansvar som revisorsassistenten får beror på uppdraget 

och teamets storlek. Om teamet är mindre får revisorsassistenten arbeta på ett bredare 

sätt då den får inblickar i alla delar av den verksamhet som ska granskas. De mer 

erfarna teammedlemmarna arbetar med de svårare revisionsuppgifterna.  

Revisorsassistent 6 menar att det bara finns fördelar med att arbeta i team därför fler 

medarbetare innebär att mer kunskap är tillgänglig. Revisorsassistent 6 menar att 
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teamarbetet är att föredra framför att sitta ensam och fundera på en specifik fråga. 

Revisorsassistent 4 beskriver att arbetet i team på deras revisionsföretag kännetecknas 

av ödmjukhet där alla försöker att bidra på bästa sätt. Hen menar att om man är öppen 

med att man vill lära sig är övriga teammedlemmar väldigt tillmötesgående. 

Revisorsassistent 5 säger att det blir mer pedagogiskt att lära sig något vid teamarbetet 

eftersom att det blir lättare att förstå helheten. Revisorsassistent 5 tror att arbetet inom 

teamet har bidragit med kunskaper som är nödvändiga inför revisorsexaminationen på 

olika sätt. Hen talar om fördelen med att arbeta i ett litet team där hen får ett större 

område att granska. Detta område inkluderar fler saker som bör granskas vilket leder till 

bredare kunskaper. Revisor 2 beskriver att teamets storlek varierar mellan 2-6 personer 

beroende på hur stort revisionsuppdraget är. Hen finns med i början och i slutet av 

revisionen. Hen utför planeringen, revisorsassistenten gör det huvudsakliga arbetet och 

sedan granskar revisorn revisionen.   

5.7 Revisorsexaminationen 
Empirin kring revisorsexaminationen är kärnan i denna studie. Här framgår de 

skillnader som kan finnas mellan de stora och små revisionsföretagen och hur de ser på 

revisorsexaminationen och den kunskap som den efterfrågar.  

5.7.1 Små revisionsföretag 

När Revisorsassistenter 1-3 talar om revisorsexaminationen talar alla om den förändring 

som gjordes 2013. De talar om att kunskaper kring börsnoterade bolag kan upplevas 

som mindre motiverande att studera sig till eftersom att de troligtvis aldrig kommer att 

behöva dessa kunskaper i yrkeslivet.  Revisorsassistent 2 menar att det är ytterst få som 

faktiskt arbetar med börsnoterade bolag. Samtidigt menar samma revisorsassistent att 

det kan vara bra att kunna samtliga delar inom revisionen eftersom att provet ämnar 

säkerställa att tentanden kan utföra en revision. Revisorsassistenterna ställer sig något 

frågande till förändringen som gjordes 2013 och att det numera endast finns ett prov.  

Vid frågan om de anser att revisorsexaminationen bör se ut på ett annorlunda sätt menar 

alla tre att det var mer fördelaktigt för dem som det var tidigare då de hade möjligheten 

att skriva ett prov för att bli godkänd revisor och  senare kunde skriva provet för 

auktorisation om de önskade. Revisorsassistent 1 beskriver att ”jag vill ju bli duktig och 

hjälpa kunden, det är ju det som är målet, känner jag”. Hen känner sig mindre 

motiverad att ”plugga bara för att plugga som man gjorde på universitetet för att klara 

vissa tentor”. Revisor 1 är kritisk till att examinationen ska skrivas inom en begränsad 

tidsram. Hen beskriver att revisorer uppmanas att läsa på, diskutera med en kollega, 

fundera eller rådfråga extern expertis. Detta innebär att det kan ta lång tid att besvara en 

fråga eller lösa ett problem vilken revisorsexaminationen inte tar hänsyn till. Hen menar 

att detta då blir en examination där du bevisar är att du kan lösa en uppgift snabbt. 

Sedan beskriver hen att revisorer är stora generalister och ska ha en kunskap om nästan 

allting eller ska åtminstone kunna förstå var de ska slå i böckerna för att hitta relevant 

kunskap. Hen tycker att proven därmed bör anpassas efter revisionsföretagens olika 

förutsättningar och menar att ”behöver man ha internationella regler för att vara 

revisor i Lycksele?”.   
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Sammantaget anser revisor 1 att dagens revisorsexamination inte är 

verklighetsförankrad. Hen menar att det vore kanske bättre om det fanns två 

examinationer. Då kan individen själv välja vilken nivå som är lämplig. Arbetsgivaren 

kan då ställa krav på den ena eller den andra titeln vilket i sin tur leder till att individen 

kanske kan arbeta hos ett revisionsföretag i en stad men inte för ett annat 

revisionsföretag i en annan stad. Revisor 1 ser inte poängen med provets svårighetsgrad 

eftersom nästan ingen klarar det. ”Det finns väl ingen anledning med att göra ett prov 

som är så svårt att nästan ingen kommer igenom, annat än om att man kanske vill ha 

färre revisorer inom yrket, det vet jag inte. Det finns väl en baktanke med det”. 

Resonemanget fortsätter med att dagens revisorsexamination ”dödar yrket”. ”Att den är 

på den här nivån som den är idag är ju bara att döda yrket på något sätt. Det är klart, 

om man vill att all revision ska dö bort utanför börsbolagen, ja men då är det väl 

perfekt”. Samtidigt beskriver revisor 1 att auktorisationen inte kan ske hur som helst för 

att undvika att vem som helst erhåller titeln. Det bör finnas krav och kriterier. 

5.7.2 Stora revisionsföretag.  

De revisorsassistenter som representerar de stora revisionsföretagen hade mindre koll på 

revisorsexaminationen än de som representerade de små revisionsföretagen. 

Revisorsassistent 4 beskrev att hen hoppades att examinationen hade förankring i 

praktiken men hade inte tittat på något prov. Revisorsassistent 5 hade bättre koll på 

examinationen och talade om den förändring som gjordes 2013. Hen beskrev att hen 

hade klarat sig med en godkänd revisorstitel eftersom att det var tillräckligt för deras 

region och de kunder som de arbetade med. Revisorsassistent 6 menade att det är 

praktiskt att det finns ett övergripande prov. Hen beskrev att proven var breda men hade 

ingen djupare uppfattning om den kunskap som efterfrågas vid revisorsexaminationen. 

Revisor 2 ställde sig frågande till varför examinationen ska skrivas under begränsad tid 

då detta inte speglar verkligheten. Hen hade en begränsad uppfattning kring den 

kunskap som mäts vid revisorsexaminationen. Senast hen var i kontakt med 

examinationen var för något år sedan då en kollega skrev provet och misslyckades. Då 

fungerade revisor 2 som ett bollplank och fick en inblick i vilka frågor som hade ställts 

på tidigare examinationer. Då tyckte hen att de flesta frågorna hade relevans för det 

vardagliga arbetet men att vissa frågor och kunskaper var något mindre aktuella.  

Revisor 2 beskrev att den kollega som misslyckades vid examinationen inte längre 

arbetar kvar inom revisionsbranschen.  
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6. Analys 
Detta avsnitt avser sammanfatta de likheter och skillnader som framkommit i 

föregående kapitel. Analysen kommer att genomföras utifrån den teoretiska 

referensramen. Avslutningsvis kommer respondenternas syn på revisorsexaminationen 

och den kunskap den ämnar säkerställa att presenteras utan att relatera teorier. Detta 

kommer att göras under under ”7. Slutsatser”. 

6.1 Kunskap 
Hälften av respondenterna beskriver att kunskapen är det viktigaste inom revisionsyrket 

medan den andra hälften beskriver att den är väldigt viktig. Det existerade inga 

skillnader mellan respondenterna från de små och stora företagen då en av tre från de 

små revisionsföretagen beskrev kunskapen som den viktigaste och två av tre från de 

stora beskrev samma sak. Detta är förenligt med Danos et al. (1989, s. 91) och Bengt-

Åke Lundvall (1992, refererad i Castellaci et al., 2005, s. 97) som talar om kunskapen 

som den viktigaste tillgången i ett företag och även revisionsföretag. Sammantaget 

beskriver respondenterna att kunskaper kring redovisning och bokföringslagar är det 

viktigaste. De talar även om skattelagar, juridik och sociala färdigheter. 

Revisorsassistent 2 beskriver att det är viktigt att förstå det företag som ska granskas 

och de risker som är förknippade med företaget och branschen. Detta kan relateras till 

Lindholm (1990, s. 117) som menar att kunskaper som kan skapa en helhet är den 

optimala kunskapsformen.    

Stora skillnader framkom mellan respondenterna då de talade om deras arbete med 

internationell redovisning, koncernredovisning, etik, oberoende och 

rådgivningsuppdrag. Respondenterna från de små revisionsföretagen arbetade nästan 

inget med internationell redovisning och väldigt lite med koncernredovisning. 

Respondenterna från de stora revisionsföretagen beskriver i större utsträckning att de 

arbetar med internationell redovisning och koncerner. Den bild som respondenterna 

anger är i enlighet med Carrington (2010, s. 196) där han beskriver att de mindre 

revisionsföretagen främst arbetar med små och medelstora företag medan de större 

revisionsbyråerna arbetar med större bolag och börsnoterade bolag. Detta kan även 

relateras till (Hayek 1945, refererad i Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 33) som talar om 

branschspecifik kunskap.   

Respondenterna var osäkra om det existerade några kunskapsskillnader mellan olika 

revisionsbyråer. Samtidigt beskrev revisorsassistent 1 och 6 att det kunde finnas 

skillnader beroende på vilka kunder som respektive företag arbetade mot. 

Revisorsassistent 5 och revisorerna beskriver att det nog inte existerar några skillnader i 

kunskaper på lokal nivå men att det finns skillnader mellan revisionsföretag som är 

verksamma i stora och små städer.  Dessa resonemang kan relateras till Nonaka & 

Takeuchi (1995, s. 33), Edith T. Penrose (1959, refererad i Nonaka & Takeuchi, 1995, 

s. 34), Rechberg & Syed (2013, s. 830) och Ferris et al. (1999, s. 388) som menar att 

kunskap är subjektiv och att det existerar olika kunskapsbehov mellan olika branscher 

men att det även existerar skillnader inom samma bransch. 
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Samtliga respondenter menar att etik och oberoende är ständigt återkommande i deras 

vardagliga arbete. Carrington (2010, s. 196) talar om att oberoendet och etiken är av stor 

vikt för att revisionen ska fungera som en försäkran om att redovisningen är korrekt. 

Revisorsassistenterna arbetade inte med rådgivningsuppdrag medan revisorerna gjorde 

detta. Revisorerna beskrev att fördelen med att arbeta med rådgivningsuppdrag är att det 

ger en inblick i företagets verksamhet vilket ger en större förståelse för eventuella 

risker. Detta kan relateras till Beck & Wu (2006, s. 21) som menar att 

rådgivningsuppdrag ger bättre insikter i företaget vilket i sin tur leder till att revisionen 

håller högre kvalité.   

6.2 Knowledge Management 
Samtliga respondenter beskriver det sociala klimatet som fördelaktigt. Det framgår inga 

större skillnader mellan de små och stora revisionsföretagen. En från de stora och en 

från de små revisionsföretagen beskriver att vissa medarbetare är tävlingsinriktade men 

att detta gynnar arbetet. Samtliga beskriver att de har ett öppet klimat och att 

medarbetarna har en stor del i deras kunskapsutveckling. Revisorsassistent 3 beskriver 

att de har påbörjat ”kunskapsluncher” för att främja kunskapsdelning inom 

organisationen. Denna beskrivning har förankring i Chen & Mohamed (2008, s. 270) 

beskrivning av knowledge management, där syftet är att på ett organisatoriskt 

fördelaktigt sätt förmedla kunskap för att förbättra prestationen. Det företag som 

revisorsassistent 3 är anställd hos ämnar främja kunskapsdelningen inom företaget. 

Huruvida kunskapsluncherna är lyckade eller ej framgick inte vid intervjun då 

kunskapsluncherna just introducerats. Detta är vad knowledge management syftar till 

och därför kan det relateras till Rechberg & Syed (2013, s. 830-831), Thorbjornsen & 

Mauritsen (2003, s. 559) och Nonaka & Takeuchi (1995, s. 13). De talar om att kunskap 

är grunden till utveckling, kunskap skapar konkurrensfördelar och att individuell 

kunskap förädlas och förmedlas inom organisationen. Nonaka & Takeuchi (1995, s. 

122-123) talar om knowledge management som en process som sker i fyra steg: att 

förmedla  kunskapen genom socialisering och förmedla kunskapen till resten av 

organisationen, bredda kunskapsskapandet över hela organisationen, förbättra 

förhållanden för att kunna använda den nya kunskapen och fortsätta producera ny 

kunskap. Med utgångspunkt i revisorsassistent 3 beskrivning om kunskapsluncher kan 

detta relateras till denna process.  

Ingen av de tillfrågade respondenterna menar att deras företagskultur eller sociala 

arbetsmiljö förhindrar kunskapsdelning. Detta är något som Watson (1998, refererad av 

Leidner et al., 2006, s. 18) menar kan vara ett problem hos företag som önskar förbättra 

kunskapsdelningen inom företaget. Företagen verkar därmed ha lyckats utifrån det 

McHugh et al. (1998, s. 209-210) beskriver om att det är en utmaning för företaget att 

stimulera en lärande miljö. Balthazard & Cooke (2003, s. 6-7), Gold et al. (2001, s. 194) 

och Jarvenpaa & Staples (2001, s. 172) menar att en gynnsam social arbetsmiljö 

kännetecknas av uppmuntran, tillhörighet, solidaritet, stöttande och motivation. Av 

respondenternas svar verkar det finnas delar av dessa kriterier i varje organisation. 
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Noterbart är att revisorsassistent 5 beskriver att det nog förhåller sig på ett annat sätt på 

ett större företag i en större stad.  

Ballance (2013, s. 218), Fu et al. (2012, s. 636) och Lundvall & Vinding (2004, s. 108) 

talar om att det ständigt sker inlärning på en arbetsplats och att den kunskap som erhålls 

beror på vilken kontext som individen befinner sig i. Molm et al. (2000, s. 1396) menar 

att den största delen av kunskapen som förmedlas på en arbetsplats sker genom 

medarbetarnas interaktioner.  Samtliga respondenter menar att kollegorna har en stor del 

i deras kunskapsutveckling. En av assistenterna betonar betydelsen av att få feedback av 

sin handledare, nästa talar om att det är lika viktigt att ställa frågor till medarbetare 

samtidigt som det är viktigt att kollegor ställer frågor till en själv för att underhålla 

och/eller förnya befintliga kunskaper. Detta stämmer med Vera-Munoz et al. (2006, s. 

136) teorier om att en stor del av kunskapsförmedlingen som sker på en arbetsplats sker 

mellan individer med olika positioner inom företaget.  

Noe et al. (2013, s. 327) talar om 75% av all inlärning på en arbetsplats sker genom 

informellt lärande. Informellt lärande är allt som inte är planerat av organisationen. En 

stor del av det informella lärandet utgörs av medarbetarnas interaktion. Utifrån 

respondenternas svar kring kollegornas betydelse för deras kunskapsutveckling är det 

omöjligt att säga hur stor del interaktionen har. Däremot är det tydligt att samtliga 

revisorsassistenter menar att medarbetarna har en stor betydelse. Några av assistenterna 

betonar revisorernas roll medan andra menar att det är viktigt att aktivt försöka ta del av 

sina kollegors erfarenheter.  

6.3 Utbildning 
Det existerar skillnader mellan stora och små revisionsföretag gällande vilka 

utbildningar som erbjuds till de anställda men även hur standardiserade 

utbildningsprogrammen är. Revisorsassistenterna från de små revisionsföretagen 

beskriver något mer ostrukturerade utbildningsprogram. De är rekommendera att följa 

dessa program men det var inte obligatoriskt. Revisorsassistent 1 beskriver utbildningen 

som behovsbaserad.  Detta kan närmast liknas vid Jeffs & Smith (2005, s. 8) 

beskrivning av den informella utbildningen som inte är lika planerad som den formella 

utbildning. Den informella utbildningen är mer spontan. Revisorsassistent 2-3 beskrev 

deras utbildningar som strukturerade men inte obligatoriska. Detta är mer förenligt med 

Jeffs & Smith (2005, s. 8) beskrivning av den formella utbildningen som är planerad av 

organisationen. 

De respondenter som representerade de stora revisionsföretagen beskriver i större 

utsträckning standardiserade utbildningsprogram. Två av dem beskriver att 

utbildningsplanen är obligatorisk. Kock et al. (2008, s. 183) talar om planerade 

strategier av företaget och att dessa ämnar säkerställa framtida kompetens. Att 

respondenterna från de stora revisionsföretagen har mer standardiserade program bör 

innebära att de har en klar bild av vilken kunskap som deras medarbetare ska besitta. 

Strukturerade utbildningsprogram kan i sin tur relateras till Lee & Bruvold (2003, s. 
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994) och Kock et al. (2008, s. 183) teorier om planerade strategier vars syfte är att 

gynna organisationen och att utbildning leder till konkurrenskraft.  

De respondenter som representerar de små revisionsföretagen pratar om att deras 

utbildningsplan består av en blandning av interna och externa kurser. Revisorsassistent 

1 beskriver att fördelen med de interna kurserna är att de är ger kunskaper som är 

specifik för arbetet medan de externa kurserna ger bredare kunskaper. Granberg (2011, 

s. 335) talar om att externa kurser ger bredare kunskaper och de interna kurserna är ofta 

branschspecifik och Van Buuren & Edelenbos (2013, s. 399) menar att teoretiska 

utbildningar ger bredare kunskaper medan praktikbaserade utbildningar ger 

arbetsrelaterade kunskaper. Detta stämmer med revisorsassistent 1 resonemang. 

Revisorsassistent 2 och 3 beskriver en blandning av interna och externa utbildningar. 

Revisorsassistent 3 beskriver att en problematik som kan uppstå med de utbildningar 

som hen har deltagit vid är att de behandlar börsnoterade bolag i väldigt liten 

utsträckning. Detta kan vara en nackdel då hen i framtiden behöver skriva 

revisorsexaminationen som ställer krav på sådana kunskaper. Resonemanget kan förstås 

genom  att återkoppla till Dall’Alba & Sandberg (2006, s. 389) som menar att kunskap 

som inte kan relateras till en kontext är överflödig och leder sällan till ökad kompetens. 

De respondenter som representerar de stora revisionsföretagen beskriver nästan 

uteslutande interna utbildningar.  

Gutteridge et al. (1993, s. 26) menar att det är viktigt att medarbetarens utbildning kan 

relateras till medarbetarens mål och organisationens behov. Samtliga respondenter 

menar att utbildningen har relevans för det vardagliga arbetet och fungerar som 

förberedande inför revisorsexaminationen vilket kan kan relateras till ovanstående teori.  

6.4 Learning-by-doing  
Samtliga respondenter menade att deras vardagliga arbete kommer att bidra med 

kunskaper som kan användas vid revisorsexaminationen. Revisorerna beskriver att det 

vardagliga arbetet bidrog med kunskaper som hjälpte dem mot sin auktorisation. 

Noterbart är att de skrev examinationerna för många år sedan och att den då såg ut på ett 

annat sätt. Revisorsassistenter från de små och stora revisionsföretagen 

problematiserade kring den nya revisorsexaminationen och att delar av den tar hänsyn 

till börsnoterade bolag och att de saknar erfarenheter kring detta vilken kan visa sig 

problematiskt för dem i framtiden. Revisorsassistent 2 beskriver att det inte går att 

endast studera sig till kunskaper som är nödvändiga för revisorsexaminationen. Det 

krävs praktisk erfarenhet för att skapa en förståelse för revisionens olika delar. Dewey 

(1938, refererad i Kolb, 1984, s. 3) talar om att praktisk erfarenhet skapar en större 

förståelse för fenomenet snarare än att tänka på fenomenet och försöka förstå dess 

relevans. Denna teori kan relateras till revisorsassistentens resonemang.  

6.5 Mentor 
Samtliga revisorsassistenter beskriver att handledaren har haft en stor inverkan på deras 

professionella utveckling. Detta är förenligt med teorier som beskriver att mentorns roll 

är att utveckla adepten utifrån den situation som adepten befinner sig i (Granberg 2011, 
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s. 533; Kaplan et al., 2001, s. 195; Sandberg 2003, s. 11). Några av respondenterna 

betonar hur stor inverkan mentorn har haft på deras professionella utveckling vilket kan 

relateras till Kaplan et al. (2001, s. 196) som menar att mentorskapet är den bästa 

åtgärden en revisionsbyrå kan vidta för att utveckla sina medarbetare. Resonemanget 

kan även relateras till Dirsmith &  Covaleskis (1985, refererad i Kaplan, et al., 2001, s. 

195) som menar att det är främst genom mentorskapet som en medarbetare lär sig 

revisionsyrket. Utifrån studiens empiri är det omöjligt att säga om detta stämmer för 

respondenterna men det är tydligt att mentorn har en stor roll för deras utveckling.   

En tydlig skillnad mellan de stora och små revisionsföretagen är hur tydlig 

handledarrollen är. Revisorsassistent 2 och 3 beskriver att de hade en handledare under 

det första halvåret men att det var otydligt. De förklarade detta genom att de var de 

första revisorsassistenterna på deras arbetsplats. Det fanns därför ingen idé om hur 

revisorsassistenterna skulle tas emot. De beskrev att de ställde mycket frågor till 

mentorn men beskrev inte några återkommande möten för att diskutera förberedelser 

inför examinationen eller liknande. Revisorsassistent 1 hade en uttalad handledare och 

menade att handledaren var en stor bidragande faktor till hens professionella utveckling. 

Respondenterna från de stora revisionsföretagen pratade om uttalade mentorer och 

faddrar. De beskrev att de hade återkommande samtal med sina handledare om 

professionell utveckling och att de diskuterade aktiviteter som kan ge kunskaper som är 

nödvändiga vid revisorsexaminationen. 

Ingen av revisorsassistenterna på de stora eller små revisionsföretagen beskriver att de 

har en person som de oftare frågar om hjälp. De menar att valet av person som tillfrågas 

när revisorsassistenten behöver hjälp beror på vilket uppdrag det är. Ofta tillfrågas den 

revisor som har det huvudsakliga ansvaret för revisionen. Om revisorsassistenten 

behöver hjälp med redovisningsfrågor frågar de en person med redovisningskunskaper. 

Sandberg  (2003, s. 13) och Granberg (2011, s. 535) talar om det informella 

mentorskapet och hur detta kan utvecklas på en arbetsplats. Utifrån respondenternas 

svar är det mindre vanligt med det informella mentorskapet inom de revisionsföretag 

som respondenterna presenterar. Däremot beskriver revisorsassistenterna att 

medarbetarna har en stor roll i deras utveckling eftersom att de bidrar med erfarenheter 

och kunskaper vilket dels kan relateras till någon form av informellt ledarskap men även 

till knowledge management och den atmosfär som organisationen präglas av och hur 

den hjälper medarbetaren att erhålla nya kunskaper. 

6.6 Team 
Syftet med teamarbete är att arbeta mot mål som är svåra att arbeta mot för en ensam 

individ (Granberg, 2011, s. 612; Stensaasen & Sletta, 2008, s. 33). Revisorsassistent 6 

beskriver bara fördelar med teamarbetet. Hen menar att det är mer fördelaktigt att ett 

antal personer arbetar med ett problem än att göra det ensam. Revisorsassistent 5 

beskriver fördelen med att arbete i team är att det blir en mer pedagogisk inlärning då ett 

problem kan sättas i sin kontext. Detta resonemang kan relateras till Dewey (1938, 

refererad i Kolb, 1984, s. 3) om att lösa ett problem i sin kontext leder till en ökad 

förståelse för problemet. Nonaka & Takeuchi (1995, s. 13) och Crouse et al. (1979, s. 
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52) talar om teamets betydelse och att interaktionen inom teamet leder till nya 

kunskaper. Samtliga respondenter beskriver att teamarbetet har gett dem kunskaper som 

kan vara användbara för revisorsexaminationen. Revisorsassistent 6 beskriver däremot 

att det kanske inte är lämpligt att fråga en kollega om vissa kunskapsområden om 

revisionsuppdraget är tidspressat. Rudolph & Welker (1998, s. 10) talar om att 

kunskapen inom teamet bör begränsas för att undvika överflödiga kunskaper vilket kan 

relateras till revisorsassistent 6 resonemang. Det kan även relateras till Eales-White 

(1997, s. 23) som talar om att  informationsutbytet inom gruppen ska vara god för att 

gruppen ska arbeta effektivt.  

De skillnader som respondenterna beskriver kring teamet är att det är mer eller mindre 

strukturerat. Arbetet inom teamet är mindre strukturerat i de små revisionsföretagen 

eftersom att de oftare arbetar med små företag. Detta gör att teamet ofta består av 

revisorsassistenten och revisorn. Revisorn planerar revisionen, revisorsassistenten utför 

det huvudsakliga arbetet och revisorn granskar assistentens arbete. Respondenterna som 

representerar de stora revisionsföretagen beskriver en tydligare hierarki i deras team. 

Granberg (2011, s. 616) talar om rolldifferentierade team. De beskriver att gruppens 

storlek varierar mellan 2-6 personer. Att teamets storlek varierar mellan de små och 

stora revisionsföretagen kan tolkas genom att återkoppla till Carrington (2010, s. 204) 

om att stora revisionsföretag arbetar med större bolag och mindre revisionsföretag 

arbetar med mindre bolag. Ett större revisionsföretag kräver mer arbete och ställer 

därmed krav på ett större team och vice versa.  

6.7 Revisorsexaminationen 
Det existerar skillnader i synen på den kunskap som revisorsexaminationen ämnar 

säkerställa. De respondenter som representerar de mindre revisionsföretagen är mer 

kritiska mot dagens revisorsexamination än de respondenter som representerar de större 

revisionsföretagen. Samtliga revisorsassistenter från de små revisionsföretagen talar om 

den förändring som gjordes 2013 då två prov blev ett. De menar att det hade varit bättre 

för dem om förändringen inte gjorts. Revisor 1 är väldigt kritisk mot dagens 

revisorsexamination och menar att den inte är anpassad för mindre revisionsföretag. 

Revisor 1 menar att hen hade föredragit om det fanns två prov. De talar återkommande 

om att revisorsexaminationen behandlar frågor som berör kunskapsområden som de inte 

har erfarenheter kring.  

Åsikterna hos revisorsassistenterna från de stora revisionsföretagen är något delad där 

en av dem har liten uppfattning om revisorsexaminationen, en tycker att dagens 

examination är väldigt praktisk och en menar att hen hade klarat sig med en godkänd 

revisorstitel. Revisor 2 talar främst om tidsbristen men menar att de kunskaper som 

mäts vid examinationen har relevans för det vardagliga arbetet. Revisorsassistent 5 talar 

också om den förändring som gjordes 2013 och att hen hade klarat sig på den dåvarande 

titeln ”godkänd revisor”.  
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7. Slutsatser 
Detta avsnitt avser summera analysen och belysa de skillnaderna som framgått mellan 

stora och små revisionsföretagen. Skillnaderna kommer kopplas till respondenternas 

förhållningssätt till revisorsexaminationen. Utifrån de slutsatser som presenteras nedan 

kommer en redogörelse kring studiens samhällsnytta. Avslutningsvis kommer det att 

presenteras ett antal intressanta forskningsämnen som uppenbarat sig under arbetet 

med studien. För att legitimera de slutsatser som detta kapitel gör är det lämpligt att 

återgå till studiens frågeställning och syfte.  

 Vad anser verksamma revisorer och revisorsassistenter om 

revisorsexaminationen och den kunskap den ämnar säkerställa? 

 Finns det några skillnader mellan revisorsassistenter och revisorer som är 

anställda på små och stora revisionsföretag och hur de ser på 

revisorsexaminationen och den kunskap den ämnar säkerställa? 

Syftet med denna studie är att erhålla en förståelse för hur verksamma revisorer och 

revisorsassistenter förhåller sig till den kunskap som mäts vid revisorsexaminationen 

utifrån deras arbetsplatsrelaterade erfarenheter. Studien ska också undersöka om det 

finns några skillnader mellan hur anställda på stora och små revisionsföretag ser på den 

kunskap som mäts. Studien kommer att ta hänsyn till olika arbetsplatsrelaterade faktorer 

för att sedan relatera dessa till den syn som respektive respondent har kring den kunskap 

som mäts vid revisorsexaminationen. Avsikten är att belysa de åsikter som finns och 

den problematik som finns kring dessa åsikter och att detta sedan kan leda till ytterligare 

studier inom detta område.  

7.1 Förhållningssätt till revisorsexaminationen 

De huvudsakliga skillnaderna mellan de små och stora revisionsföretagen är de 

företagsformer de arbetar med, hur strukturerade deras utbildningsprogram är, hur tydlig 

handledare de har, hur de förhåller sig till revisorsexaminationen och hur stor 

uppfattning respondenterna har kring revisorsexaminationen.  

Respondenterna från de små revisionsföretagen arbetar inte med internationella företag 

och något mindre med koncerner. De beskriver i större utsträckning att de hade 

föredragit det gamla examinationssystemet med två prov för två olika titlar. De 

respondenter som representerar de stora företagen beskriver att de arbetar med, eller har 

erfarenhet från arbete med internationella företag och koncerner. De är även mindre 

kritiska mot dagens revisorsexamination och den kunskap som mäts. De anser i större 

utsträckning att frågorna vid examinationen har relevans.  

Att respondenterna som representerar de små revisionsföretagen förhåller sig mer 

kritiskt till revisorsexaminationen och den kunskap som den ämnar säkerställa kan 

relateras till deras vardagliga arbetsuppgifter. De menar att examinationen inte är 

anpassad för dem och nämner ofta att examinationen behandlar företagsformer som de 

inte arbetar med. Detta resonemang legitimeras genom att relatera till  Thorbjornsen & 

Mauritsen (2014, s. 570), Granberg (2011, s. 340), Ballance (2013, s. 218), Fu et al. 
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(2012, s. 636) och Lundvall & Vinding (2004, s. 108) om att inlärning beror på vilken 

kontext som en individ befinner sig i. Revisorsassistenternas och revisorernas kontext 

varierar beroende på vilket företag de arbetar hos. ”Samhället föreslår och låter tona 

fram vad som är viktigt och värt att veta. Det sker i arbetslivet, i mediakulturen, i 

undervisning, i varuutbud etc. Verkan av detta kan vi se på individnivå. Kunskapen är 

en del av vem individen är. Den hör till personligheten”  (Lindholm, 1990, s. 126-127). 

Detta innebär att revisorsassistenterna utsätts för olika påtryckning och därför erhåller 

olika uppfattning om vilken kunskap som är relevant för dem. Detta kan relateras till 

respondenternas syn på revisorsexaminationen och den kunskap som den efterfrågar. 

Detta kan även förstås genom att återgå till Carrington (2010, s. 204) om den svenska 

revisionsbranschen. Han beskriver att de små revisionsföretagen arbetar med små och 

medelstora bolag medan ett fåtal större revisionsföretag arbetar med stora och 

börsnoterade bolag. Detta innebär att de arbetar med olika företagsformer som kräver 

olika kunskaper och gör även att de tillämpar olika reglementen. De befinner sig därför i 

olika kontexter (Hayek 1945, refererade i Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 33-34) och 

erhåller olika erfarenheter vilket resulterar i att de besitter olika kunskaper (Bower & 

Hilgard, 1981, s. 3-7).  

Utifrån den teoretiska referensram och den insamlade empirin är det svårt att göra några 

antaganden kring de arbetsrelaterade faktorerna som berör knowledge management, 

teamarbete, utbildning, och mentorskap. Det framgår skillnader mellan hur stora teamen 

är och hur tydlig hierarki som finns inom teamet. Däremot menar samtliga respondenter 

att teamarbetet är fördelaktigt och bidrar med kunskaper som kan vara relevanta för 

revisorsexaminationen. Att det existerar skillnader mellan teamens storlek kan förstås 

genom att de arbetar med olika företagsformer. De större revisionsföretagen arbetar i 

större utsträckning med koncerner och internationell redovisning än de mindre 

revisionsföretagen. Koncerner och internationella företag är generellt större än enskilda 

firmor, mindre och medelstora aktiebolag.  

Det framgår skillnader när det kommer till hur tydlig handledning respondenter har och 

hur strukturerade utbildningsprogram de har. Respondenterna från de mindre 

revisionsföretagen beskriver i större utsträckning mindre strukturerade 

utbildningsprogram och en mindre tydlig handledare. En intressant iakttagelse som 

gjordes under studien är att respondenternas uppfattning om revisorsexaminationen 

varierade mycket. Revisorsassistenterna från de mindre revisionsföretagen hade större 

uppfattning kring dagens examination än respondenterna från de större 

revisionsföretagen. Detta kan tolkas genom avsaknaden av en tydligt strukturerad 

utbildning och handledning och att detta bör leda till att revisorsassistenten tar ett större 

ansvar för sin egen utbildning. Detta gör i sin tur att de i större utsträckning skaffar sig 

en uppfattning om revisorsexaminationen på eget bevåg och i god tid före 

examinationstillfället.  
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7.2 Studiens bidrag  
Studien har bidragit med en sammanställning av åsikter kring revisorsexaminationen 

och bör kunna användas som inspiration för vidare undersökningar kring detta område. 

Studien har gett en förståelse för  de åsikter som finns kring revisorsexaminationen hos 

små och stora revisionsföretag och har gett indikationer på att, framför allt, verksamma 

hos de små revisionsföretagen ser att examinationen kan förändras för att vara bättre 

lämpad de mindre revisionsföretagen.  

7.3 Förslag till fortsatta studier 
Revisor 1 nämner under intervjun att de behöver bli bättre på att erbjuda en mer konkret 

utbildningsplan. Detta är intressant därför att den praktiska och teoretiska utbildning 

som revisorsassistenten ska genomföra ska följa en utbildningsplan (Revisorsnämnden, 

2015c). Idag verkar inte detta vara fallet och därför kan en studie kring fenomenet vara 

intressant. Detta påverkar sannolikt den aspirerande revisorns möjligheter att skriva ett 

godkänt resultat vid examinationen.  

Under studiens gång framgick det att det finns skillnader i hur företag kan erbjuda en 

bra utbildning för revisorsassistenten. Ett förslag på en studie kan vara att undersöka hur 

de utbildningsprogram som respektive företag erbjuder påverkar deras attraktion för de 

personer som ämnar arbeta som revisorer i framtiden.   

Denna studie har tagit hänsyn till ett mindre antal respondenter som representerar stora 

och små revisionsföretag och har därefter sammanställt de åsikter som de har kring 

revisorsexaminationen. Antalet respondenter uppgick till åtta vilket är förhållandevis få. 

Därför hade en mer rikstäckande studie med fler respondenter varit av intresse för att 

generera ett mer generaliserbart resultat. För att ge ett bättre och mer överförbart resultat 

bör studiens respondenter utgöras av revisorsassistenter och revisorer som nyligen 

skrivit examinationen för att säkerställa att respondenterna har en god uppfattning om 

revisorsexaminationen. Samtliga respondenter i denna studie hade inte det. 

Respondenterna bör utgöras av anställda på stora och små företag i stora och små städer.  

Revisor 1 beskriver att dagens revisorsexamination ”dödar yrket”. Revisor 2 beskriver 

att hens kollega lämnade revisionsbranschen efter ett misslyckad försök för att erhålla 

sin auktorisation. Det skulle därför vara intressant att undersöka vad som händer med 

tentanderna om de misslyckas vid examinationen. 
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8. Reflektion 
Avsikten med detta avsnitt är att redogöra kring för- och nackdelar med dagens 

revisorsexamination. Diskussionen kommer att göras utifrån studiens teori och empiri 

men kommer även att utgöras av personliga uppfattningar och tolkningar. 

Att dagens revisorsexamination ämnar säkerställa att den aspirerande revisorn besitter 

nödvändiga kunskaper är betryggande för samhället. Revisionens syfte är att säkerställa 

att den redovisning som ett företag presenterar är korrekt. För att kunna granska en 

redovisning krävs det att revisorn besitter nödvändiga kunskaper. Däremot är det tydligt 

att olika revisionsföretag arbetar med olika kunder vilket innebär att de erhåller olika 

kunskaper. Inom revision förknippas olika företag och olika branscher med olika risker. 

Är det då rimligt att det endast finns en övergripande examination för hela 

revisionsbranschen trots att det existerar tydliga skillnader mellan dessa?  

Fördelen med att ha en examination kan vara som revisorsassistent 6 beskriver att det är 

praktiskt att ha en examination som renderar i en titel. Som intressent bör det kännas 

betryggande att besitta vetskapen om att en auktoriserad revisor har granskat 

redovisningen som intressenten använder som beslutsunderlag då revisorn har avlagt 

revisorsexaminationen. Detta skapar färre incitament till att misstro den presenterade 

redovisningen. 

Å andra sidan kan detta relateras till respondenterna från de små revisionsföretagen som 

menar att revisorsexaminationen var bättre lämpad för dem innan förändringen som 

gjordes 2013. De menade att det bör finnas en grundläggande och en mer övergripande 

examination. Dagens revisorsexamination är övergripande och mäter delvis kunskaper 

som de inte har erfarenheter kring och mest troligt aldrig kommer att få. Revisor 1 

ifrågasätter meningen med revisorsexaminationens svårighetsgrad eftersom att det är få 

som klarar den. Hen menar att detta ”dödar yrket”. Detta kan relateras till det revisor 2 

beskriver om att hens kollega skrev examinationen för ett antal år sedan men 

misslyckades. Samma kollega har därefter lämnat revisionsbranschen. Detta kan vara en 

bidragande faktor till att antalet revisorer minskar. Detta är ett löst resonemang men 

belyser ändå en eventuell problematik. I kontrast till detta beskriver Carrington (2010, s. 

202) att det finns naturliga förklaringar till varför antalet revisorer minskar. Han talar 

om demografiska förklaringar men även att revisionsbranschen har förändrats och i 

denna förändring har revisorn större möjlighet att ansvara för fler revisionsuppdrag 

vilket minskar efterfrågan på revisorer. En intressant iakttagelse är dock att 

revisorsexaminationen blev obligatorisk 1995 och minskningen av revisorer påbörjades 

1996 (Carrington, 2010, s. 203).  

Att revisorsexaminationen idag är svår är tydligt. Ungefär hälften av de som skriver den 

misslyckas. Om det förhåller sig på ett sådant sätt att många av de som misslyckas vid 

examinationen går vidare till en annan bransch kan detta vara ett problem. Kanske 

ämnar revisorsexaminationen att vara svår för att inte skapa en inflation av revisorer 

vilket innebär att det inte alls är ett problem. Revisorsexaminationen kanske är anpassad 

efter den branschförändring som Carrington (2010, s. 203) beskriver och att det i 
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dagsläget finns för många revisorer. Detta är ingen kunskap som jag besitter utan det är 

endast lösa resonemang och tankegångar.    

Att respondenterna beskriver att dagens revisorsexamination inte är anpassad för de 

mindre revisionsföretagen är anmärkningsvärt. Carrington (2010, s. 204) beskriver att 

majoriteten av den svenska revisionsbranschen utgörs av små revisionsföretag. De 

mindre revisionsföretagen har lägre omsättning än de större revisionsbyråerna vilket gör 

att kostnaden för att utbilda sin personal utgör en större del av deras förmögenhet. Detta 

kan vara ett problem för de riktigt små revisionsföretagen då de kanske upplever att det 

är för dyrt att utbilda sin personal som med stor sannolikhet misslyckas och då kanske 

byter bransch.  

En annan problematik med att att revisorsexaminationen kanske inte är anpassad för de 

mindre revisionsföretagen är den varierande godkännandegraden. I ”1.3 

Problemformulering” framgår det att de som är anställda på större revisionsföretag har 

större chanser att klara revisorsexaminationen. Detta kan leda till att de som ämnar 

arbeta som revisor i framtiden hellre tar anställning på ett större revisionsföretag. Detta 

gör att de som äger de mindre revisionsföretagen kan ha problem att hitta revisorer för 

att möta den efterfrågan som finns. Detta exemplifieras av revisor 1 som beskriver att 

hen tycker att det är väldigt viktigt att revisorsassistenten klarar revisorsexaminationen 

eftersom att hen behöver fler revisorer då många av de verksamma revisorerna kommer 

att gå i pension inom en snar framtid. Här är det dock viktigt att poängtera att under all 

litteraturgenomgång som gjorts under denna studie har det inte framkommit att det råder 

brist på revisorer.  

Respondenterna  pratade inte bara om den kunskap som revisorsexaminationen ämnar 

säkerställa men även om examinationsformen. Revisorerna beskriver att det är märkligt 

att examinationen är tidsbegränsad då deras verklighet är den motsatta. De menar att de 

uppmanas till att ta god tid på sig kring svåra frågor för att undvika fel. Revisor 1 menar 

att de tidigare gick att erhålla sin auktorisation genom att arbetsgivaren ansåg att 

aspiranten var tillräckligt kunnig. Samtidigt beskriver revisor 1 att det behöver finnas 

krav och kriterier för att få utföra revision.  

Det har under studiens gång framkommit synpunkter kring den kunskap som 

revisorsexaminationen ämnar säkerställa men även kring revisorsexaminationens 

utformning. Det förefaller sig därför problematiskt för revisorsnämnden att hitta en 

examinationsform som är anpassad efter alla då lagen säger: ”Revisorsexamen ska 

säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad 

revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet samt förmåga att i 

praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet” (SFS 1995:665). I och med att 

lagen säger att revisorn ska ha tillräckliga kunskaper för att utföra lagstadgad revision i 

företag av olika storlek ställer detta krav på en omfattande revisorsexamination. Detta 

innebär att examinationen mäter breda kunskaper och att denna kanske inte kan 

anpassas efter alla revisionsföretag. 
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Utifrån ovanstående problematik för främst de mindre revisionsföretagen men även för 

revisorsnämnden är det svårt att spekulera i hur revisorsexaminationen kan eller bör se 

ut för att vara bäst lämpad för den svenska revisionsbranschen. Det kommer inte att 

spekuleras i detta på grund av begränsade kunskaper kring området. Däremot har denna 

studie belyst den problematik som de revisorsassistenter och revisorer som är anställda 

på de små revisionsföretagen upplever och de skillnader i förhållningssätt som finns 

mellan stora och små revisionsföretag. Eftersom att de små revisionsföretagen utgör den 

större delen av den svenska revisionsbranschen bör dessa åsikter tas i beaktning när 

eller om det i framtiden beslutas om att förändra revisorsexaminationen.  
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9. Sanningskriterier 

Detta avsnitt kommer redogöra för hur väl studien har lyckats undersöka det som den 

ämnat undersöka, hur väl studien har lyckats ge en sanningsenlig bild av verkligheten 

och om denna studie kan överföras till hela revisionsbranschen.  

9.1 Reliabilitet 
Detta avsnitt ämnar redogöra för hur väl en studie stämmer överens med verkligheten. 

Det är fördelaktigt om studien inte har påverkats av tillfälligheter som kan ge ett 

missvisande resultat (Andersen, 1998, s. 85). Studiens respondenter består av åtta 

personer där sex av dem arbetar som revisorsassistenter och två av dem som revisorer. 

Hälften representerar de små revisionsföretagen och hälften representerar de stora 

revisionsföretagen. Sju av åtta intervjuer gjordes på respondentens arbetsplats och den 

åttonde utfördes över telefon. Respondenterna erbjöds att de kunde ta del av det 

inspelade materialet om de önskade för att sedan ge sitt godkännande. Detta kallas för 

respondentvalidering och ämnar säkerställa att den data som är insamlad är korrekt och i 

enlighet med respondentens sanna åsikter (Bryman, Bell, 2012, s. 402). Endast en av 

respondenterna önskade ta del av det inspelade materialet. Respondenten läste igenom 

materialet och gav sitt godkännande. Detta gjordes i enlighet med de etiska aspekter 

som studien tagit hänsyn till och för att bidra till en ökad reliabilitet.  

Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet. En undersökning kan vara känslig för 

variationer som forskaren inte känner till och detta kan leda till olika resultat vid 

upprepade forskningsförsök (Patel & Davidson, 2011, s. 103-104). Ett problem med 

denna studie kan vara att alla respondenter inte hade någon större uppfattning om 

revisorsexaminationen. Om en liknande studie skulle göras med liknande respondenter 

inom samma geografiska område är det möjligt att studien skulle presentera ett annat 

resultat om respondenterna hade en större uppfattning om revisorsexaminationen. Som 

det tidigare har nämnts hade en av revisorsassistenterna från de stora revisionsföretagen 

nästan ingen uppfattning om revisorsexaminationen och en av dem hade en liten 

uppfattning.  

Den empiri som samlades in i studien presenterades tematiskt och i kategorierna ”Små 

revisionsföretag” och ”Stora revisionsföretag”. Detta gjordes för ge en överskådlig bild 

av de åsikter som respondenterna delade med sig av, både för mitt 

sammanställningsarbete men även för läsaren. Detta bör därmed ha gett studiens 

slutsatser ökad reliabilitet. Då förförståelsen kring revisorsexaminationen var begränsad 

innan studiens start har det inte funnits några intentioner att tolka empirin på ett sätt som 

gynnar studien eller som kan ge en missvisande bild. Även detta bör bidra till studiens 

reliabilitet. 

9.2 Validitet 

Om vi vill undersöka ett fenomen beskriver validiteten hur väl fenomenet har blivit 

undersökt (Bjereld et al., 2002, s. 108-109). Om vi vill mäta intelligens använder vi ett 

intelligensmått. Vid samhällsvetenskaplig forskning har begreppet som ska mätas ofta 

en allmän betydelse. Det gäller då att göra varje begrepp mätbart genom att ställa frågor 
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som ger information kring begreppet (Patel & Davidson, 2011, s. 102). Studiens 

teoretiska referensram har utgjorts av teorier som berör mentorskap, teamarbete, 

learning-by-doing, utbildning, knowledge management och kunskap. Referensramen 

har sedan legat som grund för de frågor som ställdes vid intervjuerna.  

Innan intervjuerna genomfördes gav handledaren sitt godkännande kring frågornas 

validitet.  Sammantaget upplevdes det att frågorna hade hög validitet då respondenterna 

gav liknande svar och sällan behövde ett förtydligande av frågan. Den fråga som 

berörde företagskultur och det sociala arbetsklimatet var däremot en fråga som de flesta 

behövde ett förtydligande kring. Det presenterades ett antal alternativ för dem som t.ex. 

”familjär” eller ”tävlingsinriktad”. Att respondenten erbjöds svarsmöjligheter kan 

snarast relateras till stängda frågor (Krag Jacobsen, 1993, s. 100) vilket inte var den 

initiala intentionen när frågan utformades.   

9.3 Generaliserbarhet 
Överförbarhet eller generaliserbarhet ämnar beskriva hur väl en studies resultat kan 

tillskrivas en hel population eller en annan population (Saunders et al., 2012, s. 194). Då 

denna studie är utförd på åtta respondenter från två städer i Norrbotten är det resultat 

som studien genererat inte generaliserbart för hela revisionsbranschen. Detta är förenligt 

med bekvämlighetsurvalet vilket sällan kan generaliseras till en hel population (Bryman 

& Bell, 2013, s. 452-453). Även om de fyra respondenter som representerar de stora 

revisionsföretagen i större utsträckning arbetar med internationella företag och 

koncerner saknar samtliga respondenter erfarenheter från börsnoterade bolag. Studien 

saknar därför respondenter från hela revisionsbranschen vilket begränsar resultatet att 

det närmast kan relateras till de mindre revisionsföretagen i mindre och medelstora 

städer. Däremot bör resultatet vara tillförlitligt när det kommer till hur de som är 

anställda hos mindre revisionsföretag förhåller sig till den kunskap som mäts vid 

revisorsexaminationen. Detta eftersom att samtliga av de fyra respondenterna påpekade 

problematik kring börsnoterade bolag och att de hellre hade sett att 

revisorsexaminationen var utformad som den var innan den senaste förändringen av 

revisorsexamen. 
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11. Bilagor 
 

11.1 Intervjuguide revisorsassistent 
Denna intervju kommer att spelas in med hjälp av min telefon. Efter intervjun kan du få ta del 

av inspelning och ge ditt godkännande. Om du upplever att jag har misstolkat något eller 

misslyckats med att formulera något har du möjlighet att göra ändringar i efterhand. Upplever 

du att det jag just gått igenom är okej för dig?  

Syftet med denna studie är att undersöka vad verksamma revisorer och revisorsassistenter anser 

om den kunskap som mäts vid revisorsexaminationen. Studien kommer att undersöka eventuella 

skillnader i synen på kunskap mellan anställda på stora och små revisionsföretag där ”The Big 

4” klassificeras som stora företag och små företag som allt annat än Big 4.  

Anledningen till att denna studie genomförs är med bakgrunden att ungefär hälften av de som 

skriver revisorsexaminationen skriver godkänt resultat. Med detta i åtanke ämnar jag undersöka 

hur verksamma inom revisionsbranschen förhåller sig till den kunskap som mäts vid 

revisorsexaminationen.  

Jag kommer nu att läsa upp ett antal etiska ställningstaganden som denna intervju är baserad på.  

1.Etiska aspekter  

1.1 Informationskravet: Syftet med denna intervju är att samla in information som kan användas 

för ett generera en slutsats i en uppsats på C-nivå.  

1.2 Samtyckeskravet: Deltagandet i denna studie är frivillig. Om du under denna intervju 

upplever att du vill avbryta är du berättigad till det.  

1.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Denna intervju kommer att användas i denna 

studie. I studien kommer ditt namn inte att användas utan du kommer att benämnas som 

revisorsassistent x.    

1.4 Nyttjandekravet: Den information som samlas in och lagras genom inspelning kommer 

endast att användas som underlag för denna studie. När informationen har sammanställts och 

presenterats i uppsatsen kommer det inspelade materialet att tas bort.  

Påståenden 1.1-1.4 fungerar som förtroendeskapande och är ämnad som en bra 

inledning på intervjun.  

2. Allmänna frågor 

2.1 Vad fick dig att välja en karriär inom revision? 

2.2 Hur viktig är revision för samhället? 

 

3. Kunskap 

3.1 Berätta hur ser du på kunskapens betydelse för revisionyrket. 

-Hur viktig är kunskap inom revision enligt dig? Utveckla gärna. 
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-Vad är viktig kunskap enligt dig? 

3.2 Hur tror du att kunskapsbehovet ser ut på små revisionsföretag? 

3.3 Hur tror du att kunskapsbehovet ser ut på stora revisionsföretag? 

-Vilka tror du är de huvudsakliga skillnaderma när det kommer till kunskapsbehov mellan stora 

och små företag?   

3.4 Berätta vilka arbetsuppgifter du har/Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

-Vad har du för tankar kring koncernredovisning? Hur viktig är kunskap kring 

koncernredovisning för dig? 

-Vad har du för tankar kring internationell redovisning? Hur viktig är kunskap kring 

internationell redovisning för dig? 

-Vad har du för tankar kring etik och oberoende? Hur förhåller du dig till den etik som finns 

kring revision? Hur förhåller du dig till det oberoende som är förknippat med revision? 

-Vad har du för tankar kring rådgivningsuppdrag? Hur har rådgivningsuppdrag bidragit till att 

du erhållit kunskaper som du tror kan vara användbara vid avläggandet av 

revisorsexaminationen? 

4. Learning-by-doing 

4.1 Hur tror du att ditt vardagliga arbete har bidragit med kunskaper som är nödvändiga för att 

skriva ett godkänt resultat vid revisorsexaminationen? 

5. Utbildning 

5.1 Berätta om den utbildningsplan som du och din handledare har arbetat fram. 

-Upplever du att utbildningsplanen är utformad för att förberada dig inför 

revisorsexaminationen eller ditt vardagliga arbete? Upplever du att den tar hänsyn till båda 

delar? 

5.2 Hur upplever du att de kurser som du har deltagit vid har hjälpt dig i ditt vardagliga 

arbete? 

-Vilka för- och nackdelar finns med externa och interna utbildningar? 

-Har de gett dig kunskaper som är anpassade efter ditt vardagliga arbete eller som förberedelse 

inför revisorsexaminationen?  

5.3 Hur upplever du att de kurser som du har deltagit vid har hjälpt dig för att 

förbereda dig inför revisorsexaminationen? 

 

 

6. Knowledge Management 
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6.1 Hur skulle du beskriva ditt revisionsföretag när det kommer till den sociala arbetsmiljön? 

-Hur är atmosfären? Hur fungerar kunskapsutbytet mellan medarbetarna?  

-Hur gör du när du behöver hjälp av kollega? 

6.2 Hur bidrar dina medarbetare till din kunskapsutveckling? 

7. Team 

7.1 Berätta hur arbetet inom teamet går till när ni arbetar med revision. 

-Vilka för- och nackdelar finns det med att arbeta i team?  

-Hur ser teamdynamiken ut?  Har ni uttalade roller och arbetsuppgifter? 

-Hur bidrar teamet till att du erhåller nya kunskaper? 

-Hur kan din erfarenhet med revisionsarbetet inom team hjälpa dig att skriva godkänt reslutat 

vid revisorsexaminationen? 

-Hur skulle du beskriva kunskapsutbytet inom teamet? Har du någon gång upplevt att kunskap 

inom teamet inte har delats till dig eftersom att den kan verka överflödig för den specifika 

arbetsuppgiften? 

8. Mentorskap 

8.1  Berätta hur du upplever att din handledare hjälper dig att förbereda dig inför 

revisorsexaminationen? 

-Finns det fördelar och nackdelar med att arbeta med en handledare? Om ja, utveckla gärna.  

-Hur skulle du beskriva er profesionella relation? 

-Hur stor påverkan har din handledare haft på dig när det kommer till din professionella 

utveckling? 

8.2 Har du någon person på din arbetsplats som du oftare vänder dig till när du har några 

funderingar kring dina arbetsuppgifter? 

-Om ja, hur ser er professionella- och privata relation ut? Hur kan er relation vara till hjälp för 

att du ska skriva ett godkänt resultat vid revisorsexaminationen? 

9. Revisorsexaminationen 

9.1 Vad anser du om den kunskap som mäts vid revisorsexaminationen? 

-Hur tycker du att revisorsexaminationen bör se ut? Om önskemål på förändringar finns, vilka 

förändringar bör göras? 

-Hur väl anser du att revisorsexaminationen är anpassad till det vardagliga revisionsarbetet? 

10. Avslutande frågor 

10. 1 Hur ser din framtid inom revisionsyrket ut? 
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10.2 Har du några avslutande frågor till mig? 

10.2 Intervjuguide revisor  
Denna intervju kommer att spelas in med hjälp av min telefon. Efter intervjun kan du få ta del 

av inspelning och ge ditt godkännande. Om du upplever att jag har misstolkat något eller 

misslyckats med att formulera något har du möjlighet att göra ändringar i efterhand. Upplever 

du att det jag just gått igenom är okej för dig?  

Syftet med denna studie är att undersöka vad verksamma revisorer och revisorsassistenter anser 

om den kunskap som mäts vid revisorsexaminationen. Studien kommer att undersöka eventuella 

skillnader i synen på kunskap mellan anställda på stora och små revisionsföretag där ”The Big 

4” klassificeras som stora företag och små företag som allt annat än Big 4.  

Anledningen till att denna studie genomförs är med bakgrunden att ungefär hälften av de som 

skriver revisorsexaminationen skriver godkänt resultat. Med detta i åtanke ämnar jag undersöka 

hur verksamma inom revisionsbranschen förhåller sig till den kunskap som mäts vid 

revisorsexaminationen.  

Jag kommer nu att läsa upp ett antal etiska ställningstaganden som denna intervju är baserad på.  

1.Etiska aspekter  

1.1 Informationskravet: Syftet med denna intervju är att samla in information som kan användas 

för ett generera en slutsats i en uppsats på C-nivå.  

1.2 Samtyckeskravet: Deltagandet i denna studie är frivillig. Om du under denna intervju 

upplever att du vill avbryta är du berättigad till det.  

1.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Denna intervju kommer inte att delas till någon 

annan. Några namn  eller personuppgifter kommer inte att delas ut. Uppsatsen kommer inte att 

hantera några namn utan kommer att klassificera respondenterna som revisorsassistent X och 

revisor X.   

1.4 Nyttjandekravet: Den information som samlas in och lagras genom inspelning kommer 

endast att användas som underlag för denna studie. När informationen har sammanställts och 

presenterats i uppsatsen kommer det inspelade materialet att tas bort.  

Påståenden 1.1-1.4 fungerar som förtroendeskapande och är ämnad som en bra 

inledning på intervjun.  

2. Allmänna frågor 

2.1 Vad fick dig att välja en karriär inom revision? 

2.2 Hur viktig anser du att revision är?  

3. Kunskap 

3.1 Berätta hur ser du ser på kunskapens betydelse för revisionsyrket? 

-Hur viktig är kunskap inom revision enligt dig? 

-Vad är viktig kunskap enligt dig? 
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-Vad anser du om de kunskapskrav som ställs av revisorsnämnden genom 

revisorsexaminationen? 

3.2 Hur tror du att kunskapsbehovet ser ut på små revisionsföretag? 

3.3 Hur tror du att kunskapsbehovet ser ut på stora revisionsföretag? 

-Vilka tror du är de huvudsakliga skillnaderma när det kommer till kunskapsbehov mellan stora 

och små företag?   

3.4 Berätta vilka arbetsuppgifter du har/Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

-Vad har du för tankar kring koncernredovisning? Hur viktig är kunskap kring 

koncernredovisning för dig? 

-Vad har du för tankar kring internationell redovisning? Hur viktig är kunskap kring 

internationell redovisning för dig? 

-Vad har du för tankar kring etik och oberoende? Hur förhåller du dig till den etik som finns 

kring revision? Hur förhåller du dig till det oberoende som är förknippat med revision? 

-Vad har du för tankar kring rådgivningsuppdrag? Hur har rådgivningsuppdrag bidragit till att 

du erhållit kunskaper som du tror kan vara användbara vid avläggandet av 

revisorsexaminationen? 

4. Learning-by-doing 

4.1 Hur väl tror du att ditt vardagliga arbete hjälpte dig att förberda dig inför den examination 

som du skrev? 

-Hur reagerar du på följande påstående? Ditt vardaliga yrkesutövande gav dig kunskaper som du 

tror hjälpte dig att skriva ett godkänt resultat vid revisorsexaminationen! 

5. Knowledge Management 

5.1 Hur skulle du beskriva ditt revisionsföretag när det kommer till arbetsmiljö? 

-Hur är atmosfären? Hur fungerar kunskapsutbytet mellan medarbetarna?  

-Hur upplever du din roll som kunskapsförmedlare till mindre erfarna kollegor? 

5.2 Hur tror du att medarbetarna hos er påverkar varandra kunskapsmässigt? 

6. Mentorskap  

6.1  Berätta hur du upplever att du har hjälpt revisorsassistenten att förberada sig inför 

revisorsexaminationen. (endast om revisorn är handledare för revisorsassistent) 

-Finns det fördelar och nackdelar med att arbeta som handledare? Om ja, utveckla gärna.  

-Hur skulle du beskriva er profesionella relation? 

-Hur stor påverkan tror du att du har haft när det kommer till revisorsassistentens professionella 

utveckling? 
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6.2 Har du någon person på din arbetsplats som du upplever ofta ter sig till dig då han eller 

hon behöver hjälp med något yrkesrelaterat? 

-Hur ser er professionella relation ut? 

-Upplever du att du bidragit med denna persons kunskapsutveckling? 

7. Team 

7.1 Berätta hur teamet arbetar för att utföra en revision. 

-Vilka för- och nackdelar finns det med att arbeta i team?  

-Hur ser teamdynamiken ut?  Har ni uttalade roller och arbetsuppgifter? 

-Hur bidrar teamet till att du erhåller nya kunskaper? 

-Tror du att din erfarenhet har förmedlats till mindre erfarna kollegor när ni har arbetat i team? 

-Hur upplever du att din erfarenhet kring revisionsarbete har bidragit till mindre erfarna 

medarbetares kunskapsutveckling? 

8. Utbildning 

8.1 Berätta om den utbildningsplan som du och revisorsassistenten har arbetat fram. 

(endast om revisor är handledare för revisorsassistent)  

-Upplever du att utbildningsplanen är utformad för att förberada revisorsassistenten inför 

revisorsexaminationen eller det vardagliga arbetet? Upplever du att den tar hänsyn till båda 

delar? 

8.2 Om revisorn inte har arbetat fram en utbildningsplan med revisorn; Har ni standardiserade 

utbildningsprogram hos er? Om ja, kan du beskriva dessa? 

8.3 Hur tror du att de kurser som revisorsassistenten har deltagit vid har hjälpt han eller hon 

med sitt vardagliga arbete? (endast om revisorn är handledare för revisorsassistent) 

-Vilka för- och nackdelar finns med externa och interna utbildningar? 

-Gav de dig kunskaper som var anpassade efter ditt vardagliga arbete eller som förberedelse 

inför examinationen?  

-Hur förhåller du dig till kunskap som du tror att du inte kommer att ha någon användning för? 

-Hur har detta påverkat er när ni har arbetat fram en utbildningsplan? 

9. Revisorsexaminationen 

9.1 Vad anser du om den kunskap som mäts vid revisorsexaminationen? 

-Hur tycker du att revisorsexaminationen bör se ut?  

- Vilka förändringar anser du att revisorsnämnden bör göra kring revisorsexaminationen? 

10. Avslutande frågor 
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10.1 Har du några avslutande frågor till mig? 

 


