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Abstract 
To audit firms it is vital to employ individuals that matches the organisation and are 

able to advance in their role as an auditor. In the case of the audit firm, recruitment of 

individuals is made to an office, therefore the individuals must match the profile of 

demands of a specific office. The audit profession is associated with an explicit career 

path where the newly employed is expected to advance as an auditor from the junior 

position to manager or partner. These roles of an auditor; junior, senior, manager and 

partner, builds an audit team. The most common approach to performing an audit is in 

an audit team. In the audit field of research there is a gap concerning audit teams as the 

scholars instead have focused on studying the individual level, office level and 

enterprise level of audit firms. 

 

With a qualitative approach semi-structured interviews have been conducted with 

recruiters and audit team assemblers
1
 at five of the seven largest audit firms in Sweden. 

Using the gathered material of the study as a basis, we created a model of the influential 

factors of an individual‟s personal characteristics on the audit team. The audit team is 

affected by the recruiter‟s selection of whom is recruited to the office. A selection that is 

made based on personality, with the strategy to find complementing personalities. An 

individual is considered to be either mainly sociable or mainly thorough, but still 

holding all of the five dimensions of personality of importance. Other attributes of an 

individual desired by the recruiter are analytical ability, need for achievement, initiative 

and responsibility. Depending on which of the personality dimensions that are 

prominent at the office a complementing individual will be recruited. The audit team 

assembler then have a mixed group of personalities to combine for an audit assignment. 

At this stage the audit team is arranged considering the competence of the individuals, 

where the main goal is a diversification of competence and that no one should be over 

qualified to perform their assignments. The audit team assembler also focuses on the 

interaction between individuals with different competence in order for junior employees 

to learn from senior employees through an exchange of competence. 

 

Age and gender of audit team members are diversified within the group. The 

diversification of age in the team is mainly due to that different professional roles of the 

auditor are present. A junior employee is often young and then ages with the career 

advancements towards manager and later partner. The gender diversification is initiated 

at the recruitment phase where one goal is to have an even distribution of men and 

women. The audit team assembler tries to get an even distribution within the team since 

this creates a more dynamic group and better reflects the customer. The audit firms 

would like to increase the cultural diversity, something that is aggravated by the 

Swedish components of the official certification of auditors. 

  

                                                           
1
 Audit team assembler is a Certified Public Accountant that has got the responsibility for assembling the 

audit team at an office, planning the audit and assisting recruiters in the recruitment of a new auditor. 
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Sammanfattning 
För revisionsbyråer är det av stor vikt att anställa individer som matchar organisationen 

och kan utvecklas i sin roll som revisor. I revisionsbyråns fall rekryteras individer till ett 

kontor, därför är det kontorets kravprofil individen ska matcha. Revisionsyrket är 

förknippat med en tydlig karriärsstruktur där en nyanställd förväntas växa från 

befattningen junior upp till befattningen manager eller partner. Det är dessa befattningar 

bestående av, junior, senior, manager och partner, som skapar ett revisionsteam. Den 

vanligaste arbetsformen för att utföra ett revisionsuppdrag är att använda sig av 

revisionsteam. Dock finns ett gap i forskningen gällande revisionsteam då forskningens 

fokus istället varit på att studera individnivå, kontorsnivå och företagsnivå. 

 

I en kvalitativ studie har semistrukturerade intervjuer genomförts med rekryterare och 

teamsammansättare
2

 i fem av de sju största revisionsbyråerna i Sverige. Utifrån 

resultatet har en modell om revisionsteamets påverkansfaktorer utifrån individens 

personliga egenskaper arbetats fram. Revisionsteamet påverkas av rekryterarens urval 

av vilka som rekryteras till kontoret. Ett urval som sker baserat på personlighet, med 

strategin att hitta kompletterande personligheter. Här ses en individ främst som 

övervägande social eller övervägande noggrann, men där femfaktormodellens alla 

personlighetsdrag är viktiga. Andra förmågor rekryterarna söker beskrivs som analytisk 

förmåga, personligt driv, initiativtagande och ansvarstagande. Beroende på vilket 

personlighetsdrag som är övervägande på kontoret rekryteras en kompletterande person. 

Teamsammansättaren har en blandad grupp av individer med olika personligheter på 

kontoret som denne sedan sätter samman till revisionsteam inför uppdrag. Här sätts 

teamet samman utifrån kompetens, där de söker en diversifierad kompetens samt att 

ingen ska vara överkvalificerad för sina arbetsuppgifter. Teamsammansättaren fokuserar 

även på interaktionen mellan individer med olika kompetens, för att juniora medarbetare 

ska lära sig av seniora genom ett utbyte av kompetens. 

 

Åldern i ett revisionsteam och könsfördelningen är diversifierad. Att åldern är 

diversifierad i teamen beror på att teamen byggs upp med de olika befattningarna. En 

junior är vanligtvis ung och därefter åldras individen med karriären varför en senior är 

äldre och en partner är äldst. Könsfördelningen tar sin början i rekryteringen med 

målsättningen att få en jämn fördelning av män och kvinnor. Teamsammansättarna 

strävar efter en jämn könsfördelning inom teamet för att skapa en bättre gruppdynamik 

och ett bra bemötande mot kund. Samtidigt vill revisionsbyråerna öka den kulturella 

mångfalden, något som försvåras av de svenska auktorisationskraven.  

                                                           
2
 Teamsammansättare är en auktoriserad revisor med ansvar för sammansättningen av revisionsteam på 

ett kontor, planering av revisionen och assisterar rekryteraren vid rekryteringen av en ny revisor. 
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Förord 
Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Tobias Svanström för hans råd, stöd och 

förmåga att ställa upp under examensarbetets gång. Ett varmt tack vill vi rikta till de 

rekryterare och teamsammansättare på revisionsbyråerna som tog sig tid att intervjuas 

under våren, en hektisk tid i revisionsbranschen. Ert engagemang har varit ovärderligt, 

utan ert bidrag hade studien inte varit möjlig att genomföra! 

 

Det är härmed tid att avrunda studietiden, där arbetet med examensarbetet känns som en 

välvald avslutning. Under arbetets gång har vi arbetat intensivt och lärt oss mycket av 

den praktiska insikt i revisionsbranschen som studien gett. Med en beslutsamhet att fylla 

ett forskningsgap inom revision kan vi nu stolt lämna in vårt examensarbete efter en vår 

fylld av hårt arbete. 

 

 

 

…………………………………   ………………………………… 

Helen Engström   Camilla Norberg 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet syftar till att ge läsaren en intresseväckande bakgrund om ämnet. 

Här presenteras studiens bakomliggande problem vilket sedan övergår till en redo-

görelse av tidigare forskning som problematisering. Detta mynnar ut i en problem-

formulering som följs av en diskussion kring syftet och bidraget studien ger. För att 

förtydliga vad som kommer undersökas beskrivs till sist avgränsningar och de två 

centrala begreppen, rekryterare och teamsammansättare. 

1.1 Problembakgrund 
Tjänsten revision har syftet att tillhandahålla försäkran om att en finansiell rapport är 

pålitlig (Power, 2003, s. 380). För att ge denna försäkran granskas då den finansiella 

rapporten av en utomstående part som kan intyga att rapporten i all väsentlighet ger en 

rättvisande bild av företaget till intressenter. Den utomstående parten är en revisor. Det 

en revisor ska finna är “väsentliga fel och förhållanden” vilket är beroende på hur 

många intressenter som finns till de finansiella rapporterna (Revisorsnämnden, u.å.a). 

Det är svårt att definiera en gräns för vilka som är intressenter, men generellt är det alla 

som påverkas av företaget eller kan påverka företaget (Freeman, 1984, s. 25). Några av 

de vanligaste grupperna som anses tillhöra ett företags intressenter är aktieägare, 

anställda, kunder, leverantörer, långivare och samhället (Freeman, 1984, s. 31-32). 

 

Intressenterna använder de finansiella rapporterna som en grund för sina beslut. Det är 

därför viktigt för dem att grunda sina beslut med vägledning av finansiella rapporter 

som är rättvisande. Revisorn kan genom sin försäkran bidra till byggandet av förtroende 

mellan företag och intressenter (Svensson & Brännström, 2016). Samtidigt fyller 

revisorn en viktig funktion i att vara ett bollplank för företag. I Sverige finns till 

exempel många mindre företag som inte tar tillvara på de möjligheter som finns att 

växa. De kan använda revisorn som en konsultativ part för att hitta möjligheter till 

expansion. Här är det också viktigt att revisorn tar initiativ och visar företaget vilka 

möjligheter revisorn kan hjälpa till att upptäcka och utveckla (Brännström & 

Ribbestam, 2012). I yrkesrollen som revisor är det därför viktigt att vara en konsult. Det 

leder till att revisionsbyråer också behöver anställa personer som kan arbeta med en 

rådgivande roll. Här finns en dubbel del i yrkesrollen, revisorn ska granska och finna 

väsentliga fel, samtidigt som denne ska vara en konsult och ge råd. 

 

För att bli framgångsrik är det därför av största vikt för en organisation att anställa 

individer som lyckas i yrkesrollen (Breaugh & Starke, 2000, s. 431). Det innebär att 

revisionsbyråer behöver finna individer som kan lyckas i yrkesrollen som revisor. Att 

lyckas i yrkesrollen innebär att byråernas anställda ska leverera hög kvalitet i sitt arbete. 

Här finns en koppling där hög kvalitet på revisionen i sin tur leder till högre intäkter 

(Knechel et al, 2013, s. 402). Revisionsbyråerna lägger därför vikt vid att försöka hitta 

den individ som kommer prestera bäst i just deras organisation. Samtidigt ligger ett lika 

stort fokus på att individen ska känna till företaget och anse att han eller hon kommer 

prestera bäst i just deras organisation (PwC, u.å.a; KPMG, u.å.). Genom detta uppstår 

en matchning mellan de sökande och organisationen inom revisionsbyråerna. 

 

Individen som matchar revisionsbyrån anställs och kommer arbeta i flera olika 

revisionsteam bestående av olika kombinationer av medarbetare från revisionsgruppen 

på kontoret. Detta eftersom revision oftast utförs av ett team snarare än av en ensam 

revisor (Bamber, 1983, s. 1; Rudolph & Welker, 1998, s. 1). Förutom en fördelning av 

arbetsuppgifter leder arbetet i team till att nyanställda medarbetare lär sig revisions-
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metodiken av seniora medarbetare (Eilifsen et al. 2014, s. 34-35). De befattningar med 

högst erfarenhetsnivå inom ett revisionsteam är partners och managers, samtidigt som 

de med mindre erfarenhetsnivå är seniora och juniora medarbetare (Montagna, 1968, s. 

141). En partner är ansvarig för avtal, planera revisionen, sätta samman team, handleda 

teammedlemmarna, bedöma bevisen och signera revisionsberättelsen. En manager är 

mellanhanden som ser till att planen följs, undersöker arbetet och håller 

kommunikationen till partnern. Senioren leder juniorerna, fördelar uppgifter och håller 

kommunikationen till managern. Juniorerna är de som utför procedurerna och samman-

ställer bevisen som de sedan kommunicerar till senioren (Eilifsen et al. 2014, s. 34-35). 

Flera olika befattningar kombineras därför till ett revisionsteam.  Där byggs erfarenhet-

en av olika uppdrag upp och med tiden får medarbetaren mer erfarenhet och intuition 

inom yrket (Power, 2003, s. 385). De olika medarbetarna kan vara medlemmar i flera 

olika revisionsteam samtidigt.  

 

EY skriver att “för att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och med-

arbetare som arbetar i team över gränserna.” (EY, u.å.a). Revisionsbyråer söker därför 

individer som kan prestera i olika team inom organisationen (EY, u.å.b; PwC, u.å.b). Då 

revision sker i arbete i team sätter revisionsbyråerna vikt vid att finna rätt individer att 

inkludera i sina revisionsteam inför uppdrag. Revision är dessutom förknippat med en 

tydlig karriär som går från assistent till manager och vidare upp till partner (Axelsson, 

2011). Det innebär att vikt ligger vid att finna rätt individ som kommer växa i sin roll 

som revisor.  Detta gör att valet av individer redan vid anställning är desto viktigare då 

tanken är att de ska växa i organisationen och inom teamen. Allt detta visar på vikten av 

att utveckla medarbetare som verkar i fungerande team för att möta intresserade parters 

önskemål och förväntningar. Då revisorer förväntas växa i rollerna finner vi det därför 

intressant att undersöka sammansättningen av revisionsteam med koppling till 

rekrytering, för att förstå hur de använder olika individer vars personliga egenskaper 

påverkar revisionstjänsten. 

1.2 Problematisering 
Forskning angående revision har skett på tre olika nivåer; företags-, kontors- och 

individnivå (Se Svanström, 2013; Choi et al, 2010; Nelson & Tan, 2005). Det sker fort-

farande forskning på alla nivåer men intresset ligger i att utvidga kunskapen. Samtidigt 

som fokus ligger på att utvidga kunskapen inom dessa nivåer finns det önskemål från 

forskare om att undersöka fler delar av revisionsområdet (Nelson & Tan, 2005, s. 60). 

Teamnivå är här ett bortglömt forskningsområde, trots att en av de viktigaste aspekterna 

inom revision är att tjänsten utförs i team. När de andra nivåerna växt fram och utökats 

har teamnivå inte uppmärksammats och beforskats i samma utsträckning.  

 

Största delen forskning har bedrivits på företagsnivå. Här har marknaden för revision 

förändrats till att i dagsläget ha fyra dominerande, Big four, revisionsbyråer följt av ett 

fåtal mellanstora revisionsbyråer (Eilifsen, 2014, s. 36-37). Det har lett till att studier 

angående Big N
3
 jämfört med icke Big N revisionsbyråer har genomförts av exempelvis 

Becker et al. (1998, s. 19). Det visar på ett intresse att studera företag utifrån fokus på 

deras tillhörighet till Big N. Förutom att jämföra mellan företag har även jämförelser 

gjorts mellan vilka tjänster företag erbjuder och hur de påverkar varandra. Svanström 

(2013, s. 360-361) har studerat kvalitet på revision där koppling till andra erbjudna 

                                                           
3
 Big N är ett samlingsnamn för de stora revisionsfirmorna när antalet är obestämt. Det innefattar alltså 

Big four till Big eight. Big four, Big six och Big eight bestämmer vilket antal av största revisionsbyråer 

som är inkluderade. 
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tjänster har kartlagts. Företagsnivå är därför ett väl beforskat område med forskning 

som sträcker sig över flera decennier och områden. Här har studierna följt marknaden 

och dess förändringar och kartlagt skillnader mellan marknadens aktörer. Vidare har 

kontorsnivå undersökts med ett intresse för kontorets storlek. Här finns ett övergripande 

fokus på skillnader i storlek på kontoren och hur det påverkar revisionen, där det finns 

ett samband mellan kontorets storlek och kvaliteten på revision (Choi et al., 2010, s. 

94). Även här har revisionsbyråns tillhörighet eller icke tillhörighet till Big four 

influerat forskningen till att jämföra. På kontorsnivå har det upptäckts att tillhörighet till 

Big four kan påverka revisionen eftersom ett större nätverk av medarbetare leder till 

större kunskap inom företaget (Francis & Yu, 2009, s. 1549). Kunskapen hos kontor 

inom Big four beror på en övergripande strategi och kunskap som delas inom firman 

och mellan deras kontor samt den lokala förankringen med stadsspecifik kunskap 

(Reichelt & Wang, 2010, s. 683). Revisionen utförs av kontorets medarbetare och inom 

forskning är individer därför den sista nivån som undersökts. Detta område har fått ett 

större fokus den senaste tiden. Här har studier förklarat hur olika personliga egenskaper 

hos individer påverkar revisionens kvalitet och individernas prestation i arbetet. På 

individnivå har Nelson & Tan (2005, s. 48-53) studerat forskning inom individers 

kunskap, karakteristika samt kognitiva förmåga som påverkar revisorers prestation. Gul 

et al. (2013, s. 2018-2019) har studerat och bekräftat individers påverkan på kvaliteten i 

revision genom att fokusera på olika karaktärsdrag hos individer. 

 

Något som märks är att studier har skett på en disaggregerad nivå från företag till 

individ med avsaknad av forskning på teamnivå (Se Figur 1). Inom revision utförs 

arbetet av olika revisorer som arbetar i team. Det som finns är forskning om den 

individuella revisorn, men hur ett arbete mellan revisorer kan påverkas av deras person-

liga egenskaper är ett område med lite forskning (Nelson & Tan, 2005, s. 60). Den 

forskning som finns inom området har undersökt och funnit att revisionsteamens 

struktur påverkar hur information delas mellan teammedlemmarna (Bamber, 1983, s. 

410-411; Rudolph & Welker, 1998, s. 10). De olika medlemmarna i teamet och hur de 

interagerar är ett område med avsaknad av information, trots att revisionsteam påverkar 

revisionens kvalitet (Knechel et al., 2013, s. 404). Ytterligare har Neuman et al. (1999, 

s. 30) funnit att ett teams effektivitet påverkas bland annat av individuella grupp-

medlemmarnas personligheter och hur de interagerar. Detta lyfter intresset att studera 

individuella personliga egenskaper i ett revisionsteam och hur de används och 

kommuniceras. Teamet byggs upp av de individer som ingår och prestationen är därför 

ett resultat av personliga egenskaper hos individerna som tillsammans arbetar för att 

utföra revision. Utifrån de resultat forskning på individuell nivå gett bör revisions-

teamets prestation påverkas beroende på vilka individer som väljs in i ett team. 

 

 
Figur 1. Nivåer av forskning inom revision. 
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Rekrytering är den faktor som väljer ut vilka individer som finns till förfogande för en 

revisionsbyrå. Det är ett viktigt val då utfallet när en individ som inte matchar väljs in i 

organisationen kan bli sämre trivsel och att individen slutar. Under rekryteringen letar 

därför företaget efter en ny individ vars personliga egenskaper och värderingar kommer 

stämma överens med företagets (Chatman, 1991, s. 460,479). När en passande individ 

hittas sker en matchning mellan företaget och individen som leder till anställning.  De 

individer som rekryteras är de individer som i framtiden finns tillgängliga i 

organisationen (Aravamudhan & Krishnaveni, 2015, s. 59). Individerna i organisationen 

finns i revisionsbyråns fall på olika kontor. De olika medarbetarna på kontoren sätts 

sedan samman i team för att utföra tjänsten revision. Inom forskning om individers 

påverkan på teams prestation visades att ett team är sammansatt av individer och därför 

kommer personliga egenskaper hos individer påverka teamets prestation (Shaw, 1976, s. 

395). Inom revision är kvalitet och professionella beslut av vikt och ett team som inte 

lever upp till kvalitetsnivån medför en risk för revisionen som kan medföra stämningar 

och dåligt rykte. I revisionsbranschen är byråns goda rykte viktigt att upprätthålla för att 

skapa förtroende (Skinner & Srinivasan, 2012, s. 1759). Därför ser vi det som intressant 

att även inkludera rekrytering i studien, då det är denna som är avgörande för vilka 

individer som kan kombineras till ett team och därför avgörande för hur revisionsarbetet 

kommer utföras. 

 

Personliga egenskaper hos revisorn är något som kan påverka kvaliteten på revisionen 

(Gul et al., 2013, s. 2018-2019). Personliga egenskaper definieras i denna studie som 

olika faktorer som förklarar en individ. En del kan vara personlighet. Personlighet på-

verkar gruppens effektivitet och agerande och därigenom också revisionens utförande. 

(Neuman et al., 1999, s. 29-30). Det är viktigt att kombinera personligheter som är 

kompatibla med varandra för att undvika konflikter och för att individernas 

kompetenser ska kunna utnyttjas (Kleinman et al., 2003, s. 80). Vid sammansättning av 

revisionsteam blandas individer med olika personligheter för att tillsammans utföra ett 

uppdrag. På ett område liknande revisorns roll visar forskning inom affärskonsulters 

personliga egenskaper att personligheten hos konsulten som person är en mer extrovert 

än introvert roll. Ytterligare kan ”att vara extrovert” ha olika definitioner, men i rollen 

som konsult innebär det att det är viktigt för konsulten att bygga långvariga relationer 

och att vara en lagspelare (Banai & Tulimieri, 2013, s. 894). Det utåtriktade draget är 

därför viktigt för att samarbete med medarbetare och kunder ska fungera. Yrkesrollen 

som revisor innefattar förutom att vara en relationsbyggande konsult även utförandet av 

revision som är en professionell tjänst där revisorns oberoende är viktigt. Rollen inne-

fattar samtidigt som kundkontakten arbetsuppgifter som kräver en granskande och 

ifrågasättande attityd. Det är därför viktigt att individen kan granska siffror och intyga 

på deras riktighet (Antle, 1984, s. 1-2; Barrick & Mount, 1991, s. 17-18). Forskningen 

visar därför på komplexiteten hos en revisors personlighet och hur den påverkar arbetet 

med andra, något vi vill undersöka.  

 

En annan personlig egenskap som kan påverka prestation är kompetens. Inom nu-

varande forskning anses kompetens vara en av de största påverkansfaktorerna på 

revisionskvalitet (Knechel et al., 2013, s. 387-388).  Kompetens kan förklaras med de 

tre elementen; kunskap, skicklighet och attityd. Där alla element måste interagera för att 

kompetens ska uppnås. Kompetensen kan sedan användas på olika situationer genom att 

kunskap och skicklighet överförs och anpassas (Baartman & Bruijn, 2011, s. 128). 

Gällande revision och kompetens har också mycket forskning bedrivits om professionell 

skepsis, då revision är en tjänst som bygger på professionell bedömning (Knechel et al, 
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2013, s. 386). Det är därför viktigt att rätt individer finns i teamet, för att tillräcklig 

kompetens ska finnas för revisionsuppdraget, där kärnan i granskningen är att teamet 

har kompetens nog att granska den finansiella rapporten. Vilka individer och vilken 

kompetens som finns i teamet avgörs av teamsammansättarna vilket väcker ett intresse 

att undersöka deras resonemang, för att se hur man arbetar med att få rätt kompetens på 

revisionsuppdragen.  

 

Mångfald påverkar också revisionsmedarbetarna där heterogena team alltmer kommit i 

fokus inom revisionsbyråer med anledning av en alltmer global marknad (Edgley et al, 

2016, s. 20). Det finns flera exempel på forskning som funnit att grupper där medar-

betare har olika kulturell bakgrund, ålder och kön påverkar resultatet positivt. Holtzman 

& Anderberg (2011, s. 91) fann att heterogena team är att föredra i större utsträckning 

på grund av bidraget från de olika individernas skicklighet och styrkor. Wegge et al. 

(2012, s. 5146) styrker resonemanget genom sin beskrivning att heterogena grupper 

leder till en tillgång av olika kunskaper och färdigheter som tillsammans löser en 

uppgift genom olika åsikter. Ett revisionsteam kan bli homogent med liknande 

egenskaper eller så kan ett revisionsteam bli heterogent med individer som besitter olika 

egenskaper. Sammansättningen beror i slutändan på rekryterarens och teamsamman-

sättarens val. Därför är deras resonemang intressanta att få en förståelse för, då 

gruppens blandning blir mer eller mindre framgångsrik. 

 

Alla dessa personliga egenskaper kan ses som något som påverkar individen och 

gruppen. Eftersom en individuell revisor kan påverka kvaliteten bör även ett revisions-

team som helhet kunna påverka kvaliteten. Detta är beroende av vilka individer som 

ingår i teamet och vilka personliga egenskaper dessa individer har.  Individer kan som 

ovan nämnt skilja sig åt i många aspekter avseende personliga egenskaper. Det kräver 

ledning, därför är en viktig komponent för att få en konkurrensfördel att fokusera på 

mänskliga resurser (Pfeffer, 1994, s. 26). Här är medarbetarna en stor del. Att sätta 

samman individer som kan arbeta tillsammans är viktigt, då utfallet kan variera 

beroende på vilka individer som sätts samman i ett team (Holtzman & Anderberg, 2011, 

s. 90). Arbetet sker i grupp och är beroende av de individers personliga egenskaper som 

först väljs in till kontoret via rekrytering och som senare sätts samman i teamen. 

 

Motiveringen till denna studie är främst avsaknad av forskning på teamnivå inom 

revisionsbyråer. Här bidrar vi med en insikt i sammansättningen av team. För att hitta 

ett angreppssätt att påbörja forskningen på teamnivå känns individernas uppbyggnad av 

teamet centralt. Syftet med denna studie är att undersöka tankegången kring samman-

sättningen av individer och deras personliga egenskaper i ett revisionsteam, för att förstå 

teamets uppbyggnad av individer med olika personliga egenskaper. Därför undersöks 

revisionsbyråers resonemang kring denna process. Detta medför att vi väljer att under-

söka både teamsammansättningen och rekryteringen. Både teamsammansättaren och 

rekryteraren utgår från sin revisionsbyrås strategi, vilket leder till att det som undersöks 

är hur revisionsbyråer tänker kring dessa personliga egenskaper för att skapa en för-

ståelse kring sammansättning av team. Att fokus ligger på sammansättning av team 

kopplat till rekrytering motiveras av att grupper sätts samman av individer (Shaw, 1976, 

s. 7). Teamsammansättaren bestämmer kompositionen av nuvarande individer till ett 

team men individer väljs in till företagets kontor genom rekrytering. För att utveckla 

nuvarande forskning ligger fokus på individens personliga egenskaper, eftersom vi då 

kan ta avstamp i den forskning som bedrivits på individ- och kontorsnivå och utöka den 

till teamnivå. Vad som eftersöks hos individen är relevant eftersom det är dennes 
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personliga egenskaper, åsikter och erfarenhet som tillsammans med andra medlemmar 

bygger ett revisionsteam och påverkar dess resultat (Kleinman et al., 2003, s. 58). 

Studien behandlar både teamnivå och kontorsnivå men fokus ligger på att utöka 

kunskapen inom teamnivån. 

 

Inom revision finns omfattande forskning kopplad till kvalitet (Francis, 2011, s. 126).  

Kvalitet kan påverkas av olika delar av revisionen. Vår studie ger här ett bidrag till ram-

verken om revisionsforskning, där vi bidrar med förståelse för revisionsteam, ett 

element som finns med i ramverken men som behöver mer forskning (Knechel et al, 

2013, s. 404). Francis (2011, s. 126) visar på olika delar av forskningen om revisions-

kvalitet, där revisionsteamet räknas upp som en del som kan beforskas för att utöka för-

ståelsen för hur revisionskvalitet påverkas. Vår studie bidrar därför med kunskap till 

ramverket som kan bidra till att fylla ett forskningsgap. Inom forskning om rekrytering 

och matchning finns utförliga studier men Chatman (1991, s. 481) poängterar att en 

individs värderingar är beroende av kontexten och att det därför krävs mer forskning 

som tar hänsyn till hur företaget påverkar individen och vice versa i olika situationer 

över tid. Vår studie undersöker rekryteringen och matchningen av individer som har 

kommit olika långt i karriären och som förväntas utvecklas inom företaget. Vi ser därför 

till olika kontexter; erfarna och oerfarna medarbetare som ska matcha revisionsbyrån 

genom sin karriär. Studien bidrar därför med att utveckla detta forskningsgap inom 

rekrytering. Studien ger därför ett teoretiskt bidrag inom forskningen om revisionsteam 

och matchningen mellan individer och revisionsbyråer.  

 

Det praktiska bidraget är kring sammansättning av revisionsteam. Här bidrar studien 

med en förståelse för hur personliga egenskaper prioriteras, med hänsyn till önskvärda 

och inte önskvärda personliga egenskaper i teamet. Studien bidrar också med en för-

ståelse för de olika förväntningar revisionsbyrån har på individens personlighet i olika 

delar av karriären. Denna studie ger ett bidrag till revisionsmedarbetare i form av 

kunskap om hur de största byråerna resonerar kring revisorns personliga egenskaper 

över tid. Ytterligare ett praktiskt bidrag är till rekryterare och teamsammansättare som 

får insyn i hur andra revisionsbyråer tänker kring rekrytering och sammansättning av 

revisionsteam. Individer som söker jobb hos revisionsbyråerna kan använda denna 

studie för att få en förståelse kring vilka personligheter revisionsbyråerna söker vid 

rekrytering. Även tillsynsmyndigheter såsom revisorsnämnden och FAR kan genom 

revisionsbyråernas resonemang hämta insikt om hur utbildningskrav och prov i 

framtiden kan anpassas för att underlätta för europeiska arbetssökanden. 

1.3 Problemformulering 
 Hur resonerar rekryterare och teamsammansättare hos Big Ns revisionsbyråer i 

Sverige gällande personliga egenskaper hos individer? 

 På vilket sätt sker sammansättning av team givet personliga egenskaper hos de 

individer som rekryteras? 

 

Med personliga egenskaper
4
 menar vi olika faktorer som beskriver en individ. De 

personliga egenskaper som uppkommit i empiri och som vi därför slutligen fokuserat på 

är främst personlighet men även kompetens och mångfaldsfaktorerna kön, ålder och 

kulturell bakgrund. 
                                                           
4
 Begreppet personlig egenskap är vår tolkning av engelskans begrepp “characteristics”/”personal 

characteristics” vilket används för att beskriva skillnader mellan individer inom forskningen (Se 

exempelvis Gul et al., 2013; Smith, 1999; Ye et al., 2014). 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse kring sammansättningen av individer i ett 

revisionsteam. Därför väljer vi att lyfta tre syften: 

 Skapa förståelse för hur rekryterare hos revisionsbyråer resonerar kring 

individers personliga egenskaper vid rekrytering 

 Skapa förståelse för hur teamsammansättare hos revisionsbyråer resonerar kring 

personliga egenskaper hos individer vid sammansättning av team 

 Skapa förståelse för hur de olika befattningarna i ett revisionsteam förknippas 

med olika personliga egenskaper 

1.5 Avgränsning 
Studien är avgränsad till externa revisionsbyråer. Externa revisorer är oberoende 

revisorer som utför revision på finansiella rapporter åt organisationer (Eilifsen et al., 

2014, s. 30). Detta innebär att de sitter som en oberoende part utanför organisationen 

där de utför en revision. 

 

Vidare är studien avgränsad till Big N, sammansättning av revisionsteam och rekryte-

ring av revisorer.  Anledningen till fokus både på sammansättning av revisionsteam och 

på rekrytering är att valet av individer vid sammansättningen är beroende av vilka 

individer som redan valts vid rekryteringen. Vi har valt att fokusera på vem som väljs i 

rekryteringen och inte någon specifik rekryteringsprocess, vilket även innebär att vi 

fokuserat på alla revisorer och inte bara en viss befattning. Sammansättningen av team 

sker genom sammansättning av olika individer. 

1.6 Rekryterare och teamsammansättare 
Två centrala begrepp i studien är rekryterare och teamsammansättare. I denna studie 

syftar rekryterare till en individ som är ansvarig inom revisionsbyrån att tillgodose 

företagets behov av att anställa nya personer. Rekryteraren arbetar med att finna rätt 

individ till kontoret vid ett anställningsbehov. Det är alltså rekryteraren som förser 

kontoren med nyanställda. Rekrytering är processen som en rekryterare utför vid behov 

av nyanställda. I vår studie är rekryterarna främst personalvetare som är anställda av 

revisionsbyråerna, med uppgift att genomföra intervjuer och att tillsammans med 

teamsammansättaren föra en dialog om vilken individ som bäst kompletterar kontoret. 

Ofta är rekryteraren ansvarig för ett område, till exempel Norrland där denne sköter 

rekryteringen till ett flertal kontor. I rekryterarens arbetsuppgifter kan, förutom att till-

godose behovet av personal, även kartläggningar, personalansvar, kontakt med 

intresserade individer på mässor och event ingå. 

 

I denna studie syftar teamsammansättare till en anställd som ansvarar för att bestämma 

vilka individer som ska ingå i revisionsteamet för ett specifikt uppdrag. Benämningen 

teamsammansättare är inget allmänt känt begrepp utan ett ordval vi valt att använda i 

studien. Dessa är revisionsmedarbetare, men de har bland annat uppgiften att bestämma 

vilka individer som ska ingå i ett team inför ett uppdrag. Teamsammansättning är därför 

proceduren när denne teamsammansättare väljer ut sitt team inför dessa uppdrag. 

Exempelvis kan en teamsammansättare arbeta 60 % med operativt revisionsarbete och 

40 % internt mot kontoret. Det interna arbetet innefattar bland annat planering, upp-

följning av arbetssätt, beläggning av personal, kontorsledning och sammansättning av 

team. Här kan även ansvar för dessa uppgifter finnas för fler kontor än det kontor som 

teamsammansättaren tillhör. I vår studie finns två respondenter med ansvar över flera 

kontor. Dessa teamsammansättare för ofta dialog med rekryterare för att finna rätt 
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individer till kontoret inför framtida teamsammansättningar. Beroende på vilken byrå 

det är har teamsammansättaren olika stort inflytande över rekryteringen, men alla av 

våra respondenter har inflytande.  
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2. Metodologiska utgångspunkter 
Kapitlet metodologiska utgångspunkter presenterar studiens praktiska och teoretiska 

metod. Inledningsvis presenteras förförståelsen, följt av ontologin konstruktionism och 

epistemologin hermeneutik. Sedan presenteras hur studien sker med ett induktivt 

angreppssätt och med kvalitativa intervjuer som forskningsdesign. Studiens praktiska 

tillvägagångssätt i form av litteratursökning, perspektiv, urval och datainsamling redo-

görs slutligen för. 

2.1 Förförståelse 
Objektivitet handlar traditionellt om att forskaren ska undvika att uttrycka personliga 

åsikter i arbetet. Här skiljer sig uppfattningen åt mellan olika forskningsinriktningar då 

det ofta i den kvalitativa forskning ses som positivt att forskaren influerar forskningen. 

Eftersom vår studie har en kvalitativ forskningsdesign är en viktig del att förklara hur 

vår förkunskap påverkat studien, då detta kan anses nästan oundvikligt. En viktig del är 

att redogöra för hur personliga värderingar påverkat riktningen, implementeringen, 

analysen, förståelsen samt slutsatsen i studien. Det innefattar bland annat tidigare 

kunskap, arbeten, insikt i ämnet och samspelet med respondenter (Oliver, 2014, s. 15-

16). Förförståelsen påverkar hur forskaren vill bedriva studien, hur denne genomför 

datainsamlingen och hur insamlad data tolkas (Oliver, 2014, s. 188-189). 

 

För att läsare ska förstå vilken påverkan vår förförståelse kan ge kommer vi att redogöra 

för eventuellt intressanta aspekter gällande oss författare. Vi är båda Civilekonom-

studenter varav den ena av oss har läst Civilekonomprogrammet medan den andre av 

oss har läst Civilekonomprogrammet med inriktning handel och logistik. Båda har 

inriktningskursen Accounting, Auditing and Control D. Kursen omfattar 30 högskole-

poäng inom redovisning och revision. Ingen av författarna har sedan tidigare erfarenhet 

av arbete inom revision. Detta gör att vi ej har någon praktisk uppfattning om deras 

arbete, endast teoretisk. Undervisningen inom området revision kan påverka oss genom 

förutfattade meningar om revisionsteam, vad kvalitet är, egenskaper hos en revisor samt 

tjänsten revision i allmänhet. En påverkansfaktor i förförståelsen kan dock anses vara att 

efter examen är våra potentiella framtida arbetsgivare bland annat revisionsbyråer. 

Under examensarbetet gång är en viktig del att söka arbete. Det betyder att erfarenhet 

från revisionsbyråernas rekryteringsprocesser finns i vår förförståelse till studien. Vi har 

båda genomfört samma kapacitetsmätande test hos en av byråerna. Båda har arbets-

intervjuats av en rekryterare från denna byrå. Denna rekryterare är dock inte delaktig i 

studien. En av oss har även genomfört ett kapacitetsmätande test och ett personlighets-

mätande test hos en andra revisionsbyrå. Hos denna skedde även en arbetsintervju med 

en rekryterare. Denna rekryterare är delaktig i studien, men arbetsintervjun skedde två 

månader efter rekryteraren intervjuats i studien. Vid intervjun till studien fanns ingen 

påbörjad rekryteringsprocess och därför fanns ingen kontakt med rekryteraren, annat än 

i studien. En av oss har under våren erhållit arbete hos en av revisionsbyråerna efter 

studierna. Det gör att vår syn på revision kan anses vara påverkad samt att det kan 

påverka samspelet med respondenterna från revisionsbyråerna. Förförståelsen är inte 

bara en faktor som påverkar resultatet utan förförståelse är även väsentligt för att utföra 

studien. Det är av vikt att vi har kunskap inom området för att utföra en studie med hög 

kvalitet. Vi anser att vi har tillräcklig kunskap för att genomföra studien eftersom vi är 

insatta i ekonomi och i synnerhet redovisning och revision. 
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2.2 Konstruktionism som ontologi 
Verklighetssyn, också kallat ontologi är uppfattningen om hur sociala enheter ses i sin 

kontext (Bryman, 2011, s. 35; Bryman & Bell, 2015, s. 32). Konstruktionism är en 

verklighetssyn där enheter anses skapas i ett socialt sammanhang och samspel där det 

inte finns någon absolut sanning (Newton et al, 2011, s. 11). Ett perspektiv som till 

skillnad från objektivism inte fokuserar på att observera verkligheten som ett statiskt 

fenomen utom individernas kontroll. Konstruktionism fångar därför, till skillnad från 

objektivism, komplexiteten i sociala samspel (Long et al., 2000, s. 191). En central 

aspekt inom konstruktionismen är att enheterna ständigt förändras vilket innebär att 

dessa enheter är presenterade som en version som inte kan ses som slutgiltig (Gergen, 

1985, s. 266). Konstruktionismen ser verkligheten med hänsyn till olika perspektiv. Hur 

verkligheten har uppfattats, hur den uppfattas nu och hur uppfattningar består över tid 

(Gergen, 1985, s. 266-268). Kärnan i verklighetssynen är att verkligheten inte enbart är 

materia utan betraktas som ett socialt fenomen (Johansson Lindfors, 1993, s. 39). Fokus 

ligger på att beskriva hur omvärlden uppfattas och återges av individer (Gergen, 1985, s. 

266). 

 

Konstruktionism är lämpligt med hänsyn till problemet och syftet eftersom vi anser att 

organisationer väljer in sina individer till ett samspel. Mellan dessa individer sker 

ständiga förändringar då de sätts i olika kontexter. I vårt fall är kontexten de olika 

revisionsteamen och deras uppdrag. Samtidigt kan uppdraget och den sociala kontext 

som skapas påverka individerna. Organisationens och teamens verklighet formas av de 

människor som finns i organisationen och utvecklas utifrån deras uppfattning om 

verkligheten. Rekryterare och de som sätter samman team kommer presentera deras 

uppfattning i dagsläget. Denna uppfattning är aktuell idag och kan ändras med tiden. 

2.3 Hermeneutik som epistemologi  
Kunskapssyn, även kallat epistemologi, identifierar vad som skall anses vara kunskap 

inom ett visst område. Hur den kan nås identifieras av de olika inriktningarna inom 

epistemologin (Bryman, 2011, s. 29; Bryman & Bell, 2015, s. 26). 

 

Interpretativism är en epistemologi som lägger fokus på förståelse genom tolkning av 

individers handlingar med hänsyn till individens egen uppfattning. Fokus ligger på att 

skapa en mångfacetterad bild av verkligheten, genom att förstå det unika i varje social 

miljö (Williams, 2000, s. 210-212). Detta fokus på förståelse av individer kallas även 

hermeneutik. En hermeneutiker ser människan som aktiv (Johansson Lindfors, 1993, s. 

43). Det är alltså ett subjektivt synsätt om hur individer agerar där förståelse skapas 

genom tolkning av agerande. Inom hermeneutiken förekommer komponenter av tve-

tydighet i det som ska tolkas, men det forskaren strävar efter är att förstå. 

Hermeneutiken har sitt ursprung i tolkningen av texter, något som influerat synsättet, 

där viljan att förstå vad meddelandet betydde för den som skrev det, i vilken kontext det 

skrevs och meningen med budskapet är central (Petruescu, 2013, s. 120). Hur individen 

når kunskap påverkas därför av dennes sätt att tolka kunskapen. Det skiljer sig från det 

positivistiska synsättet där samma kunskap kan nås av alla, eftersom kunskap ses som 

något objektivt opåverkat av individens sätt att tolka och ta åt sig (Long et al., 2000, s. 

190). 

 

Målet med vår studie är att finna en förståelse kring hur och varför. Vi vill skapa en 

förståelse kring hur rekryterare tänker gällande personliga egenskaper hos individer. 

Detta ska utvecklas till varför de tänker på just detta. Fortsättningsvis vill vi skapa 
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förståelse kring hur detta är kopplat till sammansättningen av revisionsteam. Vi har inte 

en i förväg definierad teori som vi kommer styrka med deras svar. Vi vill förstå hur de 

tänker och därifrån hitta gemensamma nämnare för att beskriva hur ett team sätts ihop 

och varför det sätts ihop på ett visst sätt. Det tror vi påverkas av deras erfarenhet och 

sätt att tolka sin omgivning. Med utgångspunkt i hermeneutiken ser vi möjlighet att 

skapa en förståelse och därför ser vi det som en lämplig epistemologi. Vi anser att en 

subjektiv bedömning är nödvändig eftersom individer inte kan skiljas från verkligheten 

eller deras handlingar. 

2.4 Angreppssätt 
Angreppsättet förklarar hur vi ser på sambandet mellan teori och resultat. I denna studie 

kommer vi utgå från ett induktivt angreppssätt med inslag av deduktion. Deduktion 

bygger på att teori bekräftas med empiri (Svensson, 2009, s. 192). Induktion å andra 

sidan bygger på att empiri ska generera teori, samtidigt som det ses som en pågående 

process där teori skapas eftersom. Ofta kan en skapad teori få forskaren att fortsätta 

utforska ämnet och skapa fler teorier (Shepherd & Sutcliffe, 2011, s. 374). Vi har valt 

att gå igenom teorier före utformningen av intervjuguiden, för att ha en kunskapsbank 

inom vilka områden frågor kan ställas. Sedan har generella frågor ställts inom områden 

såsom personlighet, kompetens och mångfald. Här har rekryterarna fört egna resone-

mang och därigenom gjort självständiga reflektioner. Efter detta kopplades sedan vissa 

resonemang till befintliga teorier, samtidigt som en egen modell arbetades fram för att 

visa det nya forskningsbidrag studien resulterat i, där befintliga teorier fanns i 

bakgrunden som ett ytterligare stöd för modellen. Ett vanligt angreppssätt är att använda 

sig av både induktion och deduktion vilket inom hermeneutik innebär att forskare utgår 

från teori via empiri och sedan går till teori igen (Johansson Lindfors, 1993, s. 60). 

 

I studien startade vi som ovan nämnt med att generera en kunskapsbank angående 

relevanta ämnen inom personliga egenskaper hos individer och team. Även grund-

läggande kunskap om rekrytering och revisionsteam erhölls. Detta användes för att 

skapa en uppfattning kring problemformulering. Denna kunskap och anpassning är nöd-

vändig för att intervjuerna ska inbringa rätt information som kan besvara problem-

formuleringen. Med denna grund samlas empiri in för att sedan generera teori och 

koppla det till befintliga teorier. Intervjuguiden har öppna frågor för att respondenterna 

ska föra egna resonemang. Från dessa resonemang har sedan teorikapitlet arbetats fram 

och kopplats till vår studie. Vilka personliga egenskaper som ingår i den slutliga 

modellen bestäms av det som framkommit i empirin, där det inte finns någon tidigare 

teori som förklarar vilka personliga egenskaper som tas i beaktande vid sammansättning 

av team. Inom hermeneutik används tolkning för att gå från empiri till teori (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 57). Vi använder oss av tolkning av vår insamlade empiri för att 

skapa teori men också genom att koppla empiri till teori. Detta innebär att vi skapade en 

preliminär teoretisk referensram att utgå från. Efter empirin är insamlad går vi tillbaka 

och kopplar till den preliminära teorin men lägger även till teori i referensramen. Detta 

är då vår slutliga teoretiska referensram. Utifrån empirin har vi skapat vår egen teori 

som är understödd av tidigare forskning. Tidigare forskning och teorier blir därför ett 

vetenskapligt stöd för de personliga egenskaper som utgör modellen, samtidigt som 

modellen som skapats genom studien beskriver vikten och omfattningen av olika 

personliga egenskaper hos de olika individerna och teamet som helhet, något som 

skapats av studiens resultat och analys. 
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2.5 Kvalitativa intervjuer som forskningsdesign 
Kvalitativ forskning bygger på ord snarare än kvantifiering (Strauss & Corbin, 1990, s. 

11). Vi anser att en kvalitativ metod är lämplig för studien eftersom fokus ligger på att 

förstå med hjälp av förklaringar kring hur och på vilket sätt. Dess motsats, kvantitativ 

forskning, innebär mer generalisering med hjälp av kvantifiering av empiri insamlat för 

att bekräfta tidigare teorier. Vi har ingen teori att utgå från utan ska snarare generera 

teori på ett obeforskat område. Kvalitativ forskningsdesign har därför en tydligare 

koppling till tillvägagångssättet att generera teori (Long et al., 2000, s. 194-195). 

 

Vi kommer utföra intervjuer för att analysera vad individerna säger och tolka deras upp-

fattning. Vi förstår att de som individer kommer att påverka svaren som ges om hur de 

tolkar olika personliga egenskaper. Vi syftar inte till att samla in information som ska 

anses ge en objektiv bild, den kommer vara påverkad av samspel mellan organisation, 

team och individ. Uppfattningen vi får är konstruerad utifrån deras sociala verklighet. 

Att skapa den förståelsen är genomförbart med en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden ger respondenter möjlighet att förklara. För att finna de personliga egenskaper 

som vägs in vid sammansättning av revisionsteam kommer en kvalitativ studie genom-

föras för att belysa hur sammansättningen ser ut och varför revisionsteam sätts samman 

som de gör. Här ligger fokus på respondenternas svar, då vi inte i förväg har en för-

klarande modell eller teori inom ämnet. Därför genomförs en kvalitativ studie, för att 

fånga de olika perspektiven som finns gällande personliga egenskaper. Det ger även 

upphov till en dialog mellan forskarna och respondenterna. Att använda sig av en 

kvalitativ forskningsmetod med egen samlad empiri är givet situationen. Vi måste finna 

egen data då det inte finns tillgänglig data att använda sig av. Därför kan ingen teori 

anses vara befintlig och behöva stöd av vår studie. Vi kan inte i förväg specificera 

riktade frågor utifrån teori som går att kvantifiera med exempelvis en enkät. En enkät 

innebär bland annat att forskarna utgår från tidigare forskning för att försäkra sig om 

täckning av området (Del Greco et al., 1987, s. 700). Vi kan inte operationalisera teorier 

till en enkät på grund av avsaknad av tidigare forskning som visar på vad som borde 

undersökas. Vi behöver istället utföra en kvalitativ studie med intervjuer för att ta reda 

på vilka personliga egenskaper som tas hänsyn till samt för att kunna skapa en dialog 

med respondenterna. 

 

Att intervjua är ett sätt att skapa förståelse från andras synsätt (Qu & Dumay, 2011, s. 

239). Denna studie kommer utföras genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer är flexibla men innebär oftast att forskarna följer en guide 

med frågor (Saunders et al., 2012, s. 374). Frågorna i guiden kan ställas i olika ordning 

samt frågor kan läggas till under intervjun (Qu & Dumay, 2011, s. 246-247). Det är 

viktigt att ha en logisk ordning på frågor i en intervju samt att formulera dem på ett sätt 

som ger svar på problemformuleringen (Qu & Dumay, 2011, s. 247). Intervjuer är ett 

sätt att nå vår målgrupp, samla in data samt få en inblick på ett sätt som är genomförbart 

inom ramen för ett examensarbete och dess tidsperiod. Då det inte ansetts genomförbart 

att under våren få tillgång till en hel grupp inom revisionsbyrån som kan besvara våra 

frågor har separata intervjuer skett av enskilda individer. 

 

En generell struktur på kvalitativ forskning enligt Creswell (2013, s. 18) är att utgå från 

generella frågeställningar. För att svara på frågeställningen bör insamling av data ske 

från relevanta undersökningsenheter (Merriam, 2009, s. 77). I vårt fall är de relevanta 

undersökningsenheterna rekryterare och sammansättare av revisionsteam hos revisions-

byråer. Insamling av data sker genom intervjuer med rekryterare och sammansättare av 
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revisionsteam. Från data sker tolkningar, vilket ger upphov till det teoretiska arbetet 

(Barczak, 2015, s. 658). I vårt fall handlar det om att förmedla en förståelse för vilka 

personliga egenskaper som vägs in vid sammansättningen av revisionsteam. Detta kan 

resultera i att vi fortsätter samla in data tills dess att inga nya svar inkommer. Ett fokus 

ska vara att hitta räckvidden av svar som kan komma, inte hitta frekvensen av ett visst 

svar (Baker & Edwards, 2012, s. 3-4). Det slutliga steget i processen är att formulera 

forskningsrapporten (Barczak, 2015, s. 658). I vårt fall med fokus på den teoretiska nivå 

som krävs för ett examensarbete, samtidigt som studiens praktiska bidrag är viktigt att 

förmedla. 

 

Studien sker efter en induktiv, konstruktionistisk och hermeneutisk utgångspunkt. Dessa 

är ofta sammankopplade med den kvalitativa metoden (Barczak, 2015 s. 11; Lee, 2012, 

s. 404-405; Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Verklighets- och kunskapssynen är för oss 

en förutsättning för studiens genomförande. Vårt fokus är att få en inblick i tanke-

gångarna hos sammansättaren av revisionsteam och rekryteraren. De kommer beskriva 

hur team sätts samman och hur individer rekryteras när personliga egenskaper vägs in. 

Det betyder att vår studie och deras svar kommer att influeras av dem som individer. 

För oss är det detta som gör att studiens verklighetssyn och kunskapssyn bygger på att 

deras uppfattning kan ändras och att den är det som skapar deras sociala verklighet inom 

organisationen. Induktionen krävs då tidigare forskning inte tidigare undersökt vårt 

problem. Det betyder att vi inte har en underliggande modell vi bygger upp frågorna 

efter. Vi kommer att ställa allmänna frågor för att sedan bygga upp en teoretisk 

referensram kopplad till vad vi funnit angående sammansättningen av revisionsteam. 

Tillsammans harmonierar våra val med en kvalitativ metod för studien. Detta är inte en 

process vi valt av slumpen, det är den process som lämpar sig för att nå ett svar på vår 

problemformulering. Det som vi tar med oss är att en kvalitativ studie ofta bygger på en 

oklar bild som sedan ska förtydligas. 

2.6 Litteratursökning 
För att finna vetenskapliga artiklar har vi använt oss av universitetsbibliotekets sök-

tjänst. Enskilda databaser vi använt oss av är främst Google Scholar, Business Source 

Premier och PsycARTICLES. Detta eftersom fokus är på företagsekonomi men 

relevanta aspekter angående individers personliga egenskaper finns inom psykologi. 

Databasen Ulrichsweb har använts för att kontrollera vilka vetenskapliga tidskrifter som 

är fackgranskade. Tre tidskrifter har separat undersökts; Educational Research Review i 

sin databas Elsevier, Current Issues in Auditing hos föreningen American Accounting 

Association och Managerial Challenges of the Contemporary Society  hos Faculty of 

Economics and Business Administration. Där återfanns policy om den fackgranskning 

tidskrifterna följer, de är alltså fackgranskade. De källor vi använt oss av är främst 

vetenskapliga artiklar och böcker men även konferenstryck samt annat publicerat 

material. Nedan listas alla refererade tidskrifter för att underlätta för läsaren att 

kontrollera vårt påstående om fackgranskning samt få en översikt av tidskrifterna. 

 

För att bli insatt i forskningsområdet krävs en systematisk litteraturgenomgång. Det är 

viktigt för formulering av forskningsområdet och argumentation. Det är även av vikt för 

att finna avsaknad i nuvarande forskning och för att därigenom finna en problem-

formulering (Tranfield et al., 2003, s. 208). Ett sätt att utföra en litteratursökning på är 

genom att utgå från redan bearbetad eller rekommenderad litteratur, generera sökord 

och därifrån söka samt utvärdera relevant information (Creswell, 2013, s. 31). För att 

finna relevant litteratur har sökord använts, vilka listas nedan. Olika kombinationer av 
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sökord har använts. Vidare har referenslistor i relevant litteratur samt citeringar använts 

för att hitta ytterligare relevant litteratur. 

 

Refererade tidskrifter: Academy of Management Journal, Academy of Management 

Review, The Academy of Management Journal, Accounting Organizations and Society, 

The accounting review, Administrative Science Quarterly, Advances in accounting 

incorporating Advances in International Accounting, American Journal of Sociology, 

American Psychologist, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Applied Psychology: 

An International Review, British Journal of Management, British Journal of Psychiatry, 

California Management Review, Canadian Medical Association Journal, 

Communication Studies, Contemporary Accounting Research, Critical Perspectives on 

Accounting,  Current Issues in Auditing, Education for Information, Educational 

Communications and Technology Journal, Educational Philosophy and Theory, 

Educational Research Review, European Accounting Review, European Business 

Review, Group & Organization Management, Group Decision and Negotiation, Health 

Services Research, Human Resource Management, Industrial and Commercial 

Training, International Journal of Conflict Management, International Journal of 

Public Sector Management, International Journal of Value-Based Management, The 

Journal of Abnormal and Social Psychology, Journal of Accounting and Economics, 

Journal of Accounting Research, Journal of Cross-Cultural Psychology, Journal of 

Management, Journal of Management Development, Journal of Management Studies, 

Journal of Managerial Psychology, Journal of Personality, Journal of Personality and 

Social Psychology, Journal of Political Economy, Journal of Product Innovation 

Management, Journal of Research in Personality, Journal of Small Business and 

Enterprise Development, Journal of Vocational Behavior, Learning and Instruction, 

Managerial Auditing Journal, Managerial Challenges of the Contemporary Society, 

Organization Studies, Personnel psychology, Personnel Review, Psychological Review, 

Qualitative Research in Accounting & Management, Qualitative research in 

Psychology, SCMS Journal of Indian Management, Sex Roles, Sociology, Small Group 

research, Work 

2.6.1 Sökord 

Engelska sökord: academic intelligence and personality, accountant, age diverse teams, 

age employees groups, approach induction, audit*, audit firm, audit office, audit team, 

audit quality, big five, competence, competence attitude knowledge skills, competency, 

constructionism, constructionist, constructivism, core competencies, CPA, 

dependability, employees competitive advantage, employee recruitment, employee 

selection, employment, Five-factor model, gender diversity, group effectiveness gender 

diversity, hermeneutics, how many interviews qualitative, Individual auditor, induction, 

job skills, matching, matching (audit OR accounting) firms, personality, personality 

auditor teams, personality performance, personality dimensions, personality team 

performance, professional skepticism, qualitative method, qualitative research, 

recruit*, recruitment and selection, team roles, transferability 

 

Svenska sökord: femfaktormodellen, rekrytering 

2.6.2 Källkritik 

Genomgång av litteratur och tidskrifter sker med källkritisk attityd. Aspekter såsom 

publiceringsår, författare, fackgranskning, anseende och relevans tas i beaktande. 

Tidningar och hemsidor har använts i de fall de kan visa på aktualitet eller statistik. De 

används med försiktighet då de inte producerats vetenskapligt. I vissa fall anser vi dock 
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att de är motiverade. De tidningar som används har en koppling till revision och 

används därför för att finna ytterligare information som kan kopplas till studien. 

Aktualitet har hos de andra källorna undersökts genom att se koppling till aktuell litte-

ratur. De flesta teorier och modeller har ett gammalt ursprung men för att påvisa 

aktualitet har litteratur som använder modellen även undersökts för att bedöma 

aktualiteten. Detta förhållningssätt har använts för att fokus varit att finna originalkällan 

men samtidigt bedöma att nyare teorier inte blivit de i dagsläget dominanta. 

 

Trovärdigheten har undersökts genom att studera kritik och användande av teorierna. 

Kritik har visat både positiva aspekter och negativa aspekter med teorier och modeller 

vilka har vägts mot varandra för att skapa en förståelse kring trovärdigheten. Även 

användandet har studerats för att se att andra forskare litar på teorin vilket stärker 

trovärdigheten. Vissa teorier visar både för och nackdelar. Andra teorier har vi tagit upp 

kritik om. 

 

I problembakgrunden har fokus varit på aktualitet. Detta för att visa på att ämnet är rele-

vant. Vid teorisökning till den teoretiska referensramen har fokus främst varit på att 

finna originalkällan. Detta gör därför att aktualiteten kan diskuteras. Det kompenseras 

genom att undersöka ifall teorin används i aktuell litteratur, vidareutvecklas eller 

granskas. 

2.7 Revisionsbyråns perspektiv 
Studien utgår från revisionsbyråernas perspektiv. Intervjuerna sker med individer med 

olika befattningar inom revisionsbyrån. Detta eftersom det inte går att intervjua en 

revisionsbyrå, eller ett företag. Det är inte organisationen som utför rekryteringen, det är 

individer i organisationen som utför den uppgiften (Barber, 1998, s. 8). Vi drar 

slutsatsen att organisationens riktlinjer och strategi för sammansättning av team 

kommer att återspeglas i de svar som erhålls från respondenterna. I kvalitativ forskning 

är ett fokus att söka förståelse om ett ämne av intresse genom respondentens ögon 

(Buston et al., 1998, s. 198). Vårt urval består av individer anställda inom revisions-

byråer. 

 

Detta för att revisionsteam sätts samman inom organisationen. Revisionsbyråernas sätt 

att skapa revisionsteam är det som styr hur teamet ser ut. Då både rekrytering och 

sammansättning av revisionsteam utförs av personal inom revisionsbyrån är detta 

perspektiv relevant. Revisionsbyråns perspektiv är relevant eftersom individerna, 

revisionsteamen och tjänsten de producerar finns inom byrån. Det första steget i ett 

teams bildande sker när individer sätts samman till en grupp, individer som valts ut i 

rekryteringsprocessen. Det är företagets ansvar att anställa individer med personliga 

egenskaper som matchar befattningen, interagerar i team och presterar i team. I nästa 

steg krävs det att individerna som sätts samman till ett team kan samarbeta och utföra en 

revision utifrån de kvalitetskrav som finns. Sammansättning är därför influerad av 

revisionsbyråns strategi för hur både rekrytering och teamsammansättning sker. 

2.8 Urval 

2.8.1 Tillvägagångssätt 

Syftet med studien grundar sig i att skapa en förståelse kring vilka individer som väljs in 

till ett revisionsteam. Avsaknaden av tidigare forskning gör att studien inriktas på att 

skapa en förståelse för teamsammansättning, då det inte finns tidigare forskning på 
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teamnivå att utgå ifrån. Det i kombination med syftet att skapa förståelse innebär att 

studiens fokuserar på att hämta resonemang från respondenterna. Därför är det viktigt 

att finna respondenter som har kunskapen att ge svar på problemformuleringen. 

Samtidigt är teamsammansättare en grupp som är svår för oss som utomstående att 

identifiera, därför krävs kontakt med företaget för att identifiera dem. Det urval som 

använts i denna studie är därför ett målinriktat bekvämlighetsurval. Ett målinriktat urval 

innebär att respondenter väljs med hänsyn till deras förmåga att ge svar på problem-

formuleringen (Merriam, 2009, s. 77). Bekvämlighetsurval betyder att respondenter 

väljs med hänsyn till tillgänglighet (Merriam, 2009, s. 79). 

 

Tidigare forskning har visat på sambandet mellan kvalitet på revision och Big six 

revisorer (Becker et al., 1998, s. 19). Samtidigt påverkas kvaliteten på den slutgiltiga 

revisionen av den enskilda revisorns personliga egenskaper (Gul et al., 2013, s. 2018). 

Vi har valt att fokusera på stora revisionsbyråer då dessa bör ha väletablerade och 

utvecklade processer för både rekrytering, matchning och sammansättning av team. Ett 

underlag vi behöver för att genomföra studien. Faktorerna kvalitet på revisionen och 

enskilda individers personliga egenskaper övervägs av revisionsbyråerna i Big N i större 

utsträckning än mindre revisionsbyråer. I Sverige finns det fyra dominanta revisions-

byråer, PwC, EY, KPMG och Deloitte, tätt därefter finns Grant Thornton, BDO och 

Baker Tilly (Konsultguiden, u.å.). För att skapa en förståelse kring problem-

formuleringen vill vi intervjua både rekryterare och teamsammansättare hos de sju 

största revisionsbyråerna. Efter att ha kontaktat teamsammansättare fick vi förståelsen 

att de arbetar med teamsammansättning med ett kontor som arbetsplats. För att nå ut till 

teamsammansättarna behövde vi därför ta hänsyn till att de vi kontaktar arbetar på ett 

kontor. Det påverkade studien till att fokusera på teamsammansättare i Umeå, för att 

bättre möjliggöra intervjuerna med hänsyn till studiens omfattning och tidsram. I Umeå 

finns sju av de största revisionsbyråerna representerade, vilket påverkade studien till att 

avgränsas till dem. Respondenter i Umeå ger även en möjlighet att utföra personliga 

intervjuer. Istället för att fokusera på andra orter var Umeå därför den ort med störst 

praktisk möjlighet att genomföra intervjuer. Att fokusera på teamsammansättare i Umeå 

medför även den positiva aspekten att dessa bör ha liknande förutsättningar på sina 

kontor. Umeå är en medelstor stad, vilket även gör att kontoren hos revisionsbyråerna är 

små till medelstora jämfört med andra kontor inom byråerna. Detta sett till antal 

anställda revisionsmedarbetare, där Umeåkontoren har 5-18 revisionsmedarbetare hos 

de revisionsbyråer som valt att delta i studien. Studiens resultat kan därför anses vara 

mest representativt för små till medelstora kontor, då förutsättningarna kan vara 

annorlunda beroende på vilken storlek kontoren har. Det urval studien bygger på är 

därför PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, BDO och Baker Tilly. 

 

Med målsättningen att kontakta de sju största byråerna i Umeå fick vi ett första tillfälle 

att skapa kontakt under en mässa. Mässan heter Uniaden och anordnades på Umeå 

Universitet den 26 januari 2016 (Uniaden, u.å.). Där frågade vi efter rekryterare från 

alla revisionsbyråer i vårt urval förutom Baker Tilly, det vill säga EY, PwC, KPMG, 

Deloitte, Grant Thornton, BDO. Rekryterare innebär att vi ville få kontakt med en 

anställd som arbetar med att rekrytera revisorer. Detta till första delen av urvalet. Dessa 

träffade vi både vid deras mässmonter men även på så kallade kontaktsamtal. Kontakt-

samtalen gick ut på att studenter fick träffa representanter från företag för att diskutera 

arbete, examensarbete eller annat intressant. De flesta rekryterarna fann vi via kontakt-

samtalen men några rekryterare stod även vid företagets monter. Vi frågade efter en 

kontakt till någon som arbetar med rekrytering för vardera revisionsbyrå. Efter mässan 
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mailade vi de kontakter vi funnit som var rekryterare. Vi kontaktade även Baker Tilly 

per telefon samt mailade dem efter kontakten. Mailet till alla rekryterare innehöll 

relevant information angående studien och lyfte fram de etiska aspekterna som berör 

parterna. Vi hade en mail-mall med viktig information (Se appendix 1) men anpassade 

mailen beroende på företag och tidigare kontakt. De som vi mailat men som ej svarat 

inom fem dagar ringde vi senare upp för att kolla av läget. Av de totalt kontaktade sju 

revisionsbyråerna har fem rekryterare ställt upp på intervju. 

 

Tabell 1. Tabell över kontakt med rekryterare. 

Kontakt via 

Uniaden 

Kontakt via 

telefon 

Totalt 

kontaktade 

Intervjuade 

rekryterare 

6 1 7 5 

 

Tabell 2. Tabell med information om rekryterare inkluderade i empirin. 

Rekryterare Bakgrund 

Rekryterare 

1 

Auktoriserad revisor, sköter rekrytering när kontoret själv ansvarar för 

processen. 

Rekryterare 

2 

Ansvarig för rekrytering av nyexaminerade, rekrytering sker centralt. 

Rekryterare 

3 

Rekryteringsansvarig för all rekrytering till Sverige, rekrytering sker 

centralt. 

Rekryterare 

4 

Rekryteringsansvarig för kontoren i Norrland, rekrytering sker centralt. 

Rekryterare 

5 

Ansvarig för rekrytering av nyexaminerade, rekrytering sker centralt. 

 

Den andra delen av urvalet är respondenter som kan svara på hur de sätter samman 

revisionsteam. Här fick vi kontakt med anställda i Umeå genom rekommendation från 

rekryterarna som valt att ställa upp. Detta kan ses som ett kedjeurval. Kedjeurval inne-

bär att forskarna först tar kontakt med relevanta personer som därefter leder till kontakt 

med andra relevanta personer (Merriam, 2009, s. 79). 

 

Två av rekryterarna tog valet att själva kontakta teamsammansättare åt oss. De 

kontaktade den som hade störst ansvar för teamsammansättningen på Umeåkontoret, det 

vill säga att de har ett huvudsakligt ansvar för andra medarbetare och vem som ska 

arbeta på vilket uppdrag. Det kan ha påverkat studien att rekryterarna valde ut 

teamsammansättaren, då vi inte själva kunde kontrollera vem på kontoret som 

kontaktades. Däremot hade rekryteraren insyn i kontorets medarbetare och deras ansvar 

samt information om vårt syfte. Vi bedömer därför att rekryterarna hade kunskap nog 

för att kontakta den med störst ansvar för och kunskap om teamsammansättning. De två 

teamsammansättare vi fick kontakt med på det sättet ansvarar för att bedöma om 

kontoret har kompetens att utföra ett uppdrag. Båda har arbetat med ledarskaps-

funktioner och är de på kontoret med störst ansvar för planering av medarbetares 

beläggning. De är även den medarbetare på kontorsnivå som hanterar rekrytering in till 
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teamen. Gällande en av dessa fick vi först en kontakt till Stockholm men bad om en 

kontakt till någon i Umeå. Kontakten med Stockholm uppstod på grund av att vi ej 

specificerat att vi ville ha en kontakt i Umeå. Vi tog tillfälle i akt att nyttja vår kontakt i 

Stockholm men bad om en kontakt i Umeå också. 

 

De andra tre teamsammansättarna kontaktade vi på egen hand efter att rekryteraren 

tackat ja. Teamsammansättarna är medarbetare med störst ansvar för att sätta ihop team. 

I vår förfrågan var vi tydliga med att vi ville intervjua den med störst ansvar för att sätta 

ihop team på kontoret. I en teamsammansättares fall var denne ensamt ansvarig för 

sammansättningen av revisionsteam. Det fanns ingen annan på kontoret med det 

ansvaret, vilket för oss säkerställde att vi kontaktat en respondent som passade studien. 

Den andra teamsammansättarens kontaktuppgifter fick vi efter kontakt med medarbetare 

från kontoret som representerade byrån på Uniaden. När vi förklarade studiens syfte sa 

de direkt att denna teamsammansättare var den med störst ansvar för att planera och 

sätta samman teamen. Här gav det trovärdighet att flera olika revisionsmedarbetare kom 

fram till att denne teamsammansättare var den med störst ansvar. Den sista 

teamsammansättaren vi kontaktade hade ett större ansvar för teamsammansättning och 

hjälpte även till med teamsammansättning på andra kontor. Det gjorde att vi fick 

intrycket att denne teamsammansättare hade ett större ansvar för teamsammansättning 

och därför även var rätt person att kontakta. Trots det kan en konsekvens av att vi själva 

kontaktade teamsammansättare vara att vi inte hade nog mycket insyn i revisions-

gruppen på kontoret för att identifiera rätt medarbetare. De olika kontakterna ledde då 

till att två av teamsammansättarna tog kontakt med oss och att de tre andra kontaktades 

och då tackade ja till att delta. Alla teamsammansättare har ett ansvar för att sätta 

samman team inför vissa uppdrag. Att sätta samman team är endast en del av alla deras 

arbetsuppgifter. 

 

Totalt fördes korrespondens med fem teamsammansättare med säte i Umeå varav alla 

bokade in tid för intervju. Vi valde att utföra en pilotstudie med teamsammansättaren 

från Stockholm för att få en förförståelse och ett bredare perspektiv på teamsamman-

sättning. Denna intervju använde vi även för att testa frågorna för möjlighet att revidera. 

Detta redogörs för under avsnittet, pilotstudie. För att minska påverkan på resultatet 

valde vi att söka en teamsammansättare från denna byrå i Umeå då resterande team-

sammansättare sitter i Umeå. 

 

Tabell 3. Tabell över kontakt med teamsammansättare. 

Ort Kontakt teamsammansättare Intervjuade teamsammansättare 

Umeå 5 5 

 

Tabell 4. Tabell över information om kontakt med teamsammansättare inkluderade i 

empirin. 

Teamsammansättare Bakgrund 

Teamsammansättare 1 Ensam ansvarig för sammansättning av revisionsteam. 

Teamsammansättare 2 Ansvarar för sammansättning av team. 

Teamsammansättare 3  Ansvarar för sammansättning av team. 
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Teamsammansättare 4  Ansvarar för sammansättning av team, samarbetar även med 

andra kontor. 

Teamsammansättare 5 Ansvarar för sammansättning av team, samarbetar även med 

andra kontor. 

 

Det är lättare att få access till intervjupersoner om ämnet är av intresse för dem 

(Saunders et al., 2012, s. 378). Detta har varit till fördel för oss vid sökande av personer 

att intervjua. De har haft ett intresse av vår studie och därför haft en vilja att ställa upp. 

 

I en kvalitativ studie är lämplig storlek på urvalet svårt att bestämma (Baker & 

Edwards, 2012, s. 3). Flera olika förhållanden måste sättas i sammanhanget för att en 

forskare ska kunna bestämma hur stort ett kvalitativt urval skall vara. Forskningens 

syfte och karaktäristika inom metodologin och epistemologin styr. Det kan vara unika 

element, gemensamma faktorer, komplexitet, enstaka händelser eller jämförelser 

forskarna vill belysa. Ambitionsnivå på forskningen, tillsammans med krav för 

publicering och tid vägs även in. Både i teorin och i praktiken kommer forskarens syfte 

att påverka hur många intervjuer som behövs för att besvara problemformuleringen. 

Mättnad är ett nyckelord (Baker & Edwards, 2012, s. 42). En målsättning inom 

kvalitativ forskning är att urvalet ska leda till mättnad av information till problem-

formuleringen (Baker & Edwards, 2012, s. 3-4). I ett kvalitativt urval är det viktigaste 

djupgående intervjuer, vilket kan ske av få individer. Begränsad intervjutillgång till ett 

större urval anses sämre (Buston, 1998, s. 198). För att uppnå denna mättnad utgick vi 

från att ta kontakt med samtliga av de största revisionsbyråerna som fanns 

representerade på Uniaden. Det betyder att först kontaktades de sex största revisions-

byråerna som fanns tillgängliga på mässan Uniaden. Efter kontakt med dessa bestämdes 

urvalet till de sju största revisionsbyråerna för att urvalet då skulle bli större och med 

den nya vetskapen om att teamsammansättarna arbetade på kontor, en insikt som gjorde 

att vi som tidigare nämnt valde Umeå. Därför kontaktades Baker Tilly, en av de sju 

största revisionsföretagen som finns representerade i Umeå, men som inte fanns 

representerade på mässan. Av de sju största revisionsbyråerna som tillfrågades att delta 

valde fem att medverka. Efter intervjuerna genomförts, empiri skrivits och analyserats 

avvägdes om svaren varierade i stor grad eller inte. Vid stor variation hade ytterligare 

revisionsbyråer tillfrågats. I vårt fall ansåg vi att respondenternas reflektioner liknade 

varandra och var tillräckliga för att besvara studiens problem varför fler respondenter 

inte var nödvändigt. 

2.8.2 Respondenter till empirin 

Nedan presenteras vilka respondenter som ingått i studien. De redogörs för generellt för 

att respondenterna och revisionsbyråerna ska vara anonyma och inte kunna kopplas till 

enskilda resonemang i empirin. Vi har valt att göra så eftersom urvalet är relativt litet 

med hänsyn till antalet som ställt upp. 

 

De rekryterare vi intervjuat är främst personalvetare, som är en del av den centrala HR-

funktionen för sitt företag. Ofta delas Sverige in i olika områden, där en rekryterare har 

ansvar för ett visst område. Konsekvensen av detta är att de rekryterare vi intervjuat kan 

ha olika ansvarsområden vilket kan påverka hur de resonerar. På lokal nivå involveras 

även lokalt ansvariga att genomföra intervjuer vid rekryteringen. Det gör att de team-

sammansättare vi intervjuat även är involverade i rekryteringen av nya medarbetare. 

Hos majoriteten sker även en intervju med en HR-ansvarig. Rekryteringsprocessen sker 
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ofta i flera steg och de kan komma i olika ordning beroende på företag. De identifierar 

först ett behov av att anställa en revisor eller en revisorsassistent. Efter att beslutet att 

anställa tagits skapas en kravprofil. Den ser olika ut beroende på vilket kontor som 

rekryteringen ska ske till. Sedan läggs en annons upp och ansökningar tas in, Ibland kan 

ansökningar tas in på andra sätt beroende på kontor, till exempel genom lokala kontakt-

nät. Alla företag gör ett första urval utifrån CV. De flesta företag genomför i något steg 

färdighetstester och vissa även personlighetstester. CV beskrivs som ett steg där tidigare 

erfarenhet, utbildning, betyg och engagemang värderas. Intervjun eller intervjuerna som 

genomförs beskrivs som det steg där individens personlighet utvärderas. Revisionsbyrån 

vill se en matchning mellan de personliga egenskaperna hos individen och företagets 

värderingar. Intervjun med en lokalt ansvarig sker antingen tidigt eller sent i processen. 

Beslutet om vilken kandidat som ska väljas kan ske av olika personer beroende på 

företag. I vissa fall är det rekryteraren som beslutar om anställning, i vissa fall är det den 

lokalt ansvarige som beslutar, ofta med stöd från HR-ansvarig. 

 

På kontoret ser fördelningen ut som en pyramid, där det finns enstaka partners, flera 

påskrivande revisorer, flera revisorsassistenter med erfarenhet och allra flest revisors-

assistenter med liten erfarenhet. Den största rekryteringen för alla de företag vi 

intervjuat sker av nyutexaminerade till positionen revisorsassistent. Anledningen 

beskrevs till exempel som “Tanken är då att de ska göra en intern karriär och utvecklas 

internt.”. Det kan även vara så att en assistent med erfarenhet rekryteras. När det 

kommer till de högre nivåerna såsom påskrivande revisor rekryteras de sällan, och i de 

fallen är kundstock en av de avgörande faktorerna. Där sker rekryteringen ofta utifrån 

kontakt med intressanta personer, inte genom annonsering. Rekryteringen sker då ofta 

utifrån ett behov av en påskrivande, när befintlig medarbetare pensioneras och lämnar 

en kundstock efter sig. Partners rekryteras i princip inte, men vid uppköp av en annan 

byrå kan det i förhandlingarna bli en överenskommelse om att tidigare ägaren blir 

partner i det uppköpande revisionsbolaget. Utifrån de planeringar som görs för 

uppdragen identifierar bolagen ett behov att rekrytera. Där görs även övervägningar om 

det blir ett nog omfattande arbete för att ett behov av en till assistent ska finnas.  

 

Revisorsassistenter är de som gör flest timmar på uppdragen. De har en granskande 

funktion. Ju mer senior assistenten blir desto mindre arbete sker med ren granskning. 

Arbetet involverar allt fler bedömningar och handledning, samt kontakt med kunder. 

Eftersom de påskrivande revisorerna innebär en större kostnad, lägger de minst timmar 

på ett uppdrag. Alla byråer försöker att arbeta för att ingen medarbetare ska utföra 

arbetsuppgifter de är överkvalificerade för. I framtiden tänker många rekryterare på 

anpassningen till ett mer IT-baserat arbete och till ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten. Det ställer krav på företagen att hitta medarbetare som kan hantera 

programvaror och skapa kundrelationer där kunden ser en nytta även utan revisionsplikt. 

“Hur ser vi på teknikutvecklingen? Vad kommer det att få för konsekvenser utifrån 

kategorier av medarbetare som vi ska rekrytera på fem års sikt, på tio års sikt.” 

 

De teamsammansättare vi intervjuat har varit auktoriserade och så kallade påskrivande 

revisorer med olika arbetsbakgrund. De kallas teamsammansättare på grund av deras 

ansvar för sammansättningen av team på kontoren. Eftersom Umeåkontoren är små till 

medelstora har de inte en central medarbetare som sköter planeringen och beläggningen 

av olika revisorer till uppdrag. Att sätta samman team tar inte upp tillräckligt mycket tid 

för att vara en heltidstjänst. Detta ansvar finns därför hos en medarbetare på kontoret, i 

vårt fall en medarbetare på Umeåkontoret. Detta innebär att de vi intervjuat har en insikt 
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i revisionsarbetet eftersom de även arbetar med revision. I arbetet gällande team 

ansvarar de bland annat för att sätta samman team och följa upp dessa team. Utöver 

arbetsuppgifter kring teamsammansättning arbetar de exempelvis med kontorsledning, 

planering och beläggning av personal. De teamsammansättare vi intervjuat har alltså 

inte sammansättning av team som sin enda arbetsuppgift. Det dessa har gemensamt är 

att de ansvarar för sammansättning av team på kontor i Umeå. Hur mycket tid av deras 

tjänst som används tills teamsammansättning skiljer sig åt mellan de olika team-

sammansättarna då olika antal revisionsmedarbetare och ansvar för fler kontor leder till 

olika omfattning på ansvaret. I intervjuerna kan detta ha påverkat studierna då vissa 

teamsammansättare har fler medarbetare att kombinera till ett team, då de kan ha ansvar 

för andra situationer i personalplanering till exempel placering av medarbetares 

arbetsplatser på kontoret. Teamsammansättarna är därför inte helt lika om man ser till 

antalet timmar de arbetar med teamsammansättning vilket kan innebära att vissa team-

sammansättare har mer erfarenhet. Vi bedömer dock att detta är en positiv aspekt, då 

intervjuerna gör att vi kan fånga upp detta och i resonemangen få inblick i de olikheter 

som finns mellan teamsammansättare på olika kontor, en möjlighet att beskriva det 

unika hos individens kontext. Att individerna resonerar kring teamsammansättning som 

är en del av deras tjänst, speglar verkligheten i hur team sätts samman på små och 

medelstora kontor. 

 

Hos Umeåkontoren vi intervjuat har det arbetat mellan fem till 18 stycken revisorer, 

vilket innebär att antalet medarbetare som ska beläggas varierar. För vår studie innebär 

det att teamsammansättarnas förhållanden kan skilja sig. Teamen som sätts samman 

innehåller dock generellt mellan 2-4 medlemmar, men kan variera på grund av storleken 

på uppdragen. Det är därför team med liknande storlek som sätts samman av alla team-

sammansättare. Sammansättningen sker till största del lokalt eftersom uppdragen ofta är 

gentemot lokala kunder på orten. I vissa fall sker uppdrag genom central samman-

sättning, detta på grund av uppdragets placering, krav på viss kompetens eller 

oberoendet till klienten. 

 

Generellt sätts teamen samman med revisorer i tre nivåer. De består då av en 

påskrivande, en granskningsledare och sedan assistenter. Inom dessa nivåer finns olika 

befattningar. Påskrivande kan antingen vara en partner eller en manager. Däremot är 

alltid en partner medverkande i teamet då denne ansvarar för uppdraget. Gransknings-

ledaren är antingen en manager eller senior assistent. Assistenter benämns antingen som 

junior eller senior beroende på arbetserfarenhet. Eftersom teamen har olika storlek kan 

de ibland sättas samman med endast två nivåer, detta beroende på uppdragets 

karaktär.  De flesta nämner arbetsfördelningen som en pyramid. Detta innebär då att 

assistenten/assistenterna ska utföra flest timmar. Sedan arbetar granskningsledaren lite 

färre timmar och den påskrivande gör minst antal timmar inom ett uppdrag. Det betyder 

också att en manager har fler uppdrag per år än de juniora som lägger mer timmar på 

sina uppdrag. Att det finns fler juniora medarbetare betyder också att inte alla blir 

manager, för att pyramidformen ska bibehållas. 

2.9 Data 

2.9.1 Intervjuernas konstruktion 

Det finns olika slags frågor att bygga sin intervju på. Dessa kan delas in som, 

introducerande, uppföljande, sonderande, specificerande, direkta, indirekta, 

strukturerande, tystnad och förtydligande (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 135-136). 
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Introducerande frågor används för att öppna intervjun, uppföljningsfrågor används för 

att få respondenten att fortsätta sin förklaring på ett ämne, sonderingsfrågor bjuder in för 

vidare förklaring av ett ämne, specificerande frågor är anpassade efter problemet för 

precisa svar och direkta frågor är snabba frågor som ger korta svar (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 135). Indirekta frågor innebär att respondenten ska svara på vad de 

tror om andras svar, strukturerande frågor används för att flytta fokus till de olika teman 

intervjun ämnar undersöka, tystnad används för att låta respondenten reflektera och 

tänka efter och slutligen förtydligande frågor är viktiga för att tydliggöra att svaren 

uppfattats rätt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 136). Vi kommer utgå från att använda oss 

av de olika slags frågorna där vi utgår från en introduktion, har sedan breda frågor som 

sedan smalnar av mot vår inriktning av studie. Detta för att respondenterna ska bjudas in 

till att förklara och beskriva från sina egna erfarenheter och sedan bli riktad mot att 

svara på vår specifika problemformulering. 

 

Vi kommer genomföra semistrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuernas upp-

byggnad är fri, där respondentens svar styr uppbyggnaden och rum finns för att ändra 

ordning och ställa följdfrågor (Merriam, 2009, s. 89). Två intervjuguider har skapats. 

Den ena intervjuguiden är för intervjuer med rekryterare. Den andra intervjuguiden är 

för intervjuer med respondenter som sätter samman revisionsteam. De båda intervju-

guiderna följer samma struktur med inledande information följt av inledande frågor, 

allmänna frågor och riktade frågor (Se appendix 2 och 3). Intervjuguiderna har 

konstruerats med en preliminär teoretisk referensram i åtanke, men där vikt legat på att 

formulera frågor som skapar förståelse kring hur och varför. Målsättningen är att ställa 

öppna frågor istället för ledande frågor för att ta del av respondenternas egna re-

flektioner och resonemang. 

 

Tabell nedan (Se Tabell 5) visar alltså hur svaren på frågorna sedan kopplats till de 

teorier som presenteras i avsnittet teoretiska utgångspunkter. I intervjuguiden för 

rekryterare finns fem fiktiva individer (Se appendix 2). Individerna är skapade av oss 

med utgångspunkt i femfaktormodellen där vardera individ motsvarar de fem 

personlighetsdragen. Individ 1 ska motsvara en extrovert person, Individ 2 motsvarar en 

samvetsgrann person, Individ 3 ska representera en öppen person, Individ 4 är en person 

med låg samstämmighet och Individ 5 är en neurotisk person. Beskrivningarna 

innehåller positiva och negativa aspekter hos individerna. Dessa har använts för att 

undersöka rekryterarnas reflektioner kring personligheter, för att utveckla och bekräfta 

resonemang och för att ge ett scenario där respondenterna måste väga olika person-

ligheter. 

 

Tabell 5. Tabell över koppling mellan teori och fråga i intervjuguide. 

Teori (Avsnitt) Fråga i intervjuguide 

rekryterare 

Fråga i intervjuguide 

teamsammansättare 

Förståelse om företaget/ 

Allmänna frågor 

1, 2, 1, 2, 3, 8, 24, 25, 26, 37 

Rekrytering (Avsnitt 3.1) 3, 6, 7 
 

Revisionsteam (Avsnitt 3.2) 4 4, 5 

Öppen fråga om alla person- 5, 8, 31 6, 7 
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liga egenskaper (Avsnitt 3.3) 

Personlighet (Avsnitt 3.3.1) 10, 11, 12, 19, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 

9, 10, 11, 12, 23, 27, 32, 33, 

34, 35, 36 

Kompetens (Avsnitt 3.3.2) 13, 14, 15, 20 13, 14, 15, 28 

Professionell skepsis 

(Avsnitt 3.3.2) 

 

22, 31 

Kön (Avsnitt 3.3.3) 9, 17, 22 19, 20, 21, 30 

Ålder (Avsnitt 3.3.3) 9, 16, 21 16, 17, 18, 29 

Kulturell bakgrund (Avsnitt 

3.3.3) 

9, 18 
 

 

2.9.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuer har skett både personligen och per telefon. Intervjuer via telefon har valts då 

vissa respondenter arbetar på annan ort än Umeå. Den största anledningen att vi valt att 

genomföra telefonintervjuer i vissa fall är av praktiska skäl. De som arbetar i Stockholm 

har inte möjlighet att besöka Umeå för en intervju. Vissa av de som arbetar i Umeå har 

inte möjlighet att genomföra intervjun personligen. Därför har vi valt att vara flexibla 

för att få respondenterna att ställa upp. Det finns både för- och nackdelar med 

telefonintervju. Nackdelar med telefonintervjuer är att längre intervjuer bör undvikas 

samt att kroppsspråk ej går att avläsa (Bryman, 2011, s. 432). Hos de revisionsbyråer vi 

kontaktat sker rekryteringen ofta centralt som en del i en omfattande process. Hos en-

staka respondent eller i vissa fall kan rekryteringen ske på kontorsnivå. Hos företag som 

rekryterar lokalt har en lokal rekryterare intervjuats. Där central rekrytering är det 

vanligaste har vi valt att intervjua en central rekryterare. De rekryterare som inte haft 

möjlighet till personlig intervju i Umeå har intervjuats via telefon. Angående revisions-

team kan team sättas samman både på kontorsnivå och på central nivå. Att sätta 

samman team på kontorsnivå innebär att en ansvarig på kontoret själv sätter samman ett 

team med personal från kontoret inför ett uppdrag. Central sammansättning innebär att 

en ansvarig på ett centralt kontor kan välja att sätta ihop ett team med personal från ett 

eller flera andra kontor. Det vanligaste sättet är att sätta samman team är på kontoret. 

Det är endast i speciella fall, där bolaget till exempel kräver en viss kompetens som den 

centrala funktionen kontaktar olika företag och sätter samman ett kontorsöverskridande 

team. Vi har valt kontorsnivå eftersom teamsammansättningen oftast sker på kontors-

nivå. Möjligen har dessa teamsammansättare mer insikt i individerna som sätts samman 

till team eftersom de arbetar tillsammans på kontoret som kollegor. Detta är gemensamt 

för Umeåkontorens teamsammansättare, där vi tänker oss att det är en skillnad mot för 

när team sätts samman på central nivå. 

 

Den skillnad som kan ske mellan de olika intervjuerna är olika grad av personlig 

kontakt (Saunders et al., 2012, s. 404). Vid de personliga intervjuerna får vi en ingående 

kontakt som gör att viljan att svara på frågor och diskutera ökar. Detta kan alltså inne-

bära att intervjuer över telefon missar viss diskussion och kan ge mindre uttömmande 

svar. Då vi överväger de två tillvägagångssätten anser vi att telefonintervjuers fördel 

med effektivitet väger tyngre i de fall respondenterna ej finns i Umeå. Vi tror däremot 
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att dessa intervjuer kan ge mindre utförande svar men detta ska undvikas genom 

uppmärksamhet och noggranna frågor. Vi utgick från att intervjuerna kommer uppgå till 

maximalt en timme. 

 

För att vara förberedd inför semistrukturerade intervjuer är det viktigt att ha tillräcklig 

kunskap inom området (Saunders et al., 2012, s. 384). Detta har vi sett till att ha genom 

att läsa på om ämnet och utveckla en preliminär teoretisk referensram. En positiv aspekt 

har varit att i de riktade frågorna på slutet av intervjun (Se appendix 2 och 3) kunna 

ställa följdfrågor kopplade till tidigare forskning för att få utförliga resonemang. Ett 

exempel kan vara professionell skepsis, där frågan “Går den att utveckla?” leder till 

egna resonemang av respondenten, där vi hämtat inspiration till frågan från tidigare 

forskning gällande vilka resonemang som kan vara fruktbara att utveckla. Saunders et 

al., (2012, s. 385) skriver även att en förberedande åtgärd är att informera respondenter 

om de teman som kommer behandlas så att de kan förbereda sig. Vi informerade om 

problemformuleringen till både rekryterare och teamsammansättare. Vi skickade även ut 

en beskrivning på huvudteman till teamsammansättarna (Se appendix 4). Denna 

beskrivning var utformad med fokus på att inte påverka teamsammansättarnas egna 

svar. Detta eftersom vi vill ha spontana svar och inte redan konstruerade svar. Under 

telefonsamtalet med fyra av rekryterarna skickade den av oss som inte intervjuade ett 

mail strax innan intervjudelen med fiktiva individer. I mailet fanns en bifogad fil med 

de fem individerna. Detta var de fiktiva individer som är inkluderade i intervjuguiden 

(Se appendix 2). Då bad vi rekryterarna öppna mailet, samtidigt som den som 

intervjuade läste upp beskrivningen av individ ett. Rekryteraren fick föra ett resone-

mang och sedan gick vi över till individ två. Detta fortsatte till individ fem. Vi läste 

endast upp beskrivningarna på individerna som de står i mallen, rekryterarna vet alltså 

inte om att individerna är baserade på fem personlighetsdrag eller vilket personlighets-

drag vardera individ har. När vi enskilt diskuterat alla individer fick rekryteraren föra ett 

resonemang utifrån deras reflektioner kring helheten av alla individer. Sedan blev de 

tillfrågade om det fanns någon personlig egenskap de fastnat för som viktig och om 

någon personlig egenskap var mindre bra. Med en av rekryterarna skedde en personlig 

intervju.  Då fick rekryteraren en utskriven kopia när den delen av intervjun skulle 

börja. Annars var tillvägagångssättet detsamma för att introducera de fiktiva 

individerna.  

 

En annan förberedelse är att säkerställa en lämplig miljö att utföra intervjun i (Bryman, 

2011, s. 420; Saunders et al., 2012, s. 386). Detta har säkerställts genom att finna en 

lugn och ostörd plats att utföra intervjuerna på. 

2.9.3 Pilotstudie 

Merriam (2009, s. 95) beskriver hur en pilotstudie är användbar för att undersöka 

intervjuernas konstruktion. Det kan även användas för att skapa en vana kring hur 

intervjuerna fungerar. Därför genomfördes en pilotintervju med en teamsammansättare i 

Stockholm för att testa intervjuguiden. Vi ansåg att urvalet i Umeå var för litet för att 

utföra en pilotstudie med någon av dem som tackat ja.  

 

Teamsammansättaren i Stockholm arbetar som beläggningsplanerare med ansvar för 

cirka 130 personer. I Stockholm skiljer sig kontoren åt jämfört med Umeå, där kontoren 

i Umeå har en mindre personalstyrka. I Umeå finns inte heller möjligheten att arbeta 

enbart som beläggningsansvarig. Beläggningsplaneraren i Stockholm är ansvarig för att 

belägga revisorer på olika uppdrag. Revisorerna är alla befattningar från assistent upp 
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till manager. På kontoret har de olika revisionsgrupper med ansvar för olika bolag och 

branscher. Denne förklarar teamet som en pyramid där partnern lägger minst timmar 

och ju lägre ner i pyramiden desto fler timmar arbetar de. Ett team kan vara allt mellan 

två personer upp till 20 medlemmar beroende på kund och uppdrag. Dock anses ett 

normalteam bestå av omkring fem medlemmar. 

 

I denna intervju testades intervjuguiden. Efter denna reflekterades över vilka frågor som 

gav bra svar och vilka frågor som gav begränsade svar. Detta för att optimera frågorna 

inför de kommande intervjuerna som ska inkluderas i empiri och analys. Även längden 

på intervjun testades. Denna intervju tog 55 minuter vilket var inom vår förväntade tids-

ram på 60 minuter. Vi är medvetna om att förhållandena i Stockholm skiljer sig mot de i 

Umeå men vi utförde pilotstudien för att testa vår intervjuguide. Svar från intervjun är ej 

inkluderade i studien på något sätt. 

2.9.4 Databearbetning 

Vid intervjuerna har vi båda närvarat. Detta för att den ena ska intervjua och den andra 

kan ta anteckningar samt ge inslag om något viktigt glöms bort. Vi turas om med rollen 

som intervjuare och antecknare. Att spela in intervjuer är fördelaktigt vilket kan säkras 

med anteckningar om inspelningen inte fungerar (Saunders et al., 2012, s. 394). 

Inspelning av intervjuer bör endast ske vid godkännande (Saunders et al., 2012, s. 396). 

Vi har frågat om respondenterna godkänner att vi spelar in innan intervjun. Inspelning 

har skett vid alla intervjuer för att underlätta transkribering. Transkribering innebär att 

skriva ner muntlig information för att underlätta analys (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

180; Saunders et al., 2012, s. 550). Transkribering har utförts för att vi ska kunna gå 

tillbaka och analysera vardera intervju. Vid transkriberingen har onödiga utfyllnadsord 

bortsetts från, för att intervjun skall kunna läsas och spegla den verkliga innebörden av 

respondentens svar (Bryman, 2011, s. 431). Transkriberingarna har dessutom skickats 

till de vi intervjuat för godkännande. Detta för att de ska ha möjlighet att berätta om vi 

uppfattat något felaktigt. 

 

Efter transkribering har vi analyserat. En analysteknik som utgår från att finna teman 

kallas tematisk analys (Braun & Clarke, 2006, s. 80). Detta är en teknik som är passande 

till kvalitativa studier och utgör grunden för att lära sig andra analystekniker (Braun & 

Clarke, 2006, s. 78). Ett tema innefattar ett ämne i empirin som är av vikt i relation till 

problemformuleringen (Braun & Clarke, 2006, s. 82). Ett tillvägagångssätt inom 

tematisk analys är den teoretiska. Detta innebär att teman skapas utifrån forskarens 

teoretiska intresse som grundar sig i problemformuleringen (Braun & Clarke, 2006, s. 

84). Vår studie har en induktiv karaktär men vi anser att databearbetningen sker med 

fokus på att besvara problemformuleringen. Vi söker teman i empirin som besvarar vår 

problemformulering. Braun & Clarke (2006, s. 87) sammanfattar hur en tematisk analys 

genomförs i sex steg. Första steget innefattar transkribering och att förstå sina data. 

Andra steget innefattar kodning av intressanta ämnen. I tredje steget söks efter teman 

och inom dessa teman sammanställs all tillhörande data. I fjärde steget säkerställs att 

temana hör samman med koderna. I femte steget skapas benämningar på dessa teman. I 

sista steget skapas rapporten och analysen. För att applicera detta på vår databearbetning 

så börjar vi med att transkribera intervjuerna och läsa igenom för att förstå innehållet 

och sammanhanget. Därefter börjar vi koda enligt relevanta aspekter till problem-

formuleringen och med koppling till teori. Dessa koder är specifika delar eller under-

kategorier av varje tema. Efter detta skapade vi teman som benämns: Personligheter, 

kompetens, mångfald och allmän information. Dessa teman är det vi redovisar i empiri-
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avsnittet. Detta används sedan vid analysen. Dessa teman kommer motsvara de person-

liga egenskaper som tas i beaktande vid rekrytering respektive sammansättning av team. 

Vi kommer från dessa teman skapa en modell. 

2.10 Etiska aspekter 
Inom forskning är etiken en viktig del där olika intressen ska tas tillvara. Samtidigt som 

forskningen i sig är viktig ska också respondenternas välmående och integritet vägas in. 

Forskningsetiska regler kan sammanställas i en kodex för att beskriva etik inom ett visst 

forskningsområde (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). I denna studie har vi valt att följa en 

kodex som beskrivs av Vetenskapsrådet (2001, s. 18) som central och möjlig att relatera 

till andra forskningsområden, nämligen Helsingforsdeklarationen. I 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) beskrivs olika etiska 

principer för att bedriva forskning, dessa handlar om informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

 

Dessa etiska riktlinjer ligger till grund för hela studien. Informationskravet innebär att 

berörda personer informerats om studiens syfte, dess moment samt dess frivillighet 

(World Medical Association., 2013, s. 5, § 26). Hur studien kommer genomföras samt 

vad den innefattar och dess syfte har tydligt informerats om innan medverkande fattat 

sitt beslut. För att upplysa respondenter om samtycke har vi informerat dem om att 

deltagande är frivilligt samt att alla svar är frivilliga. Detta framgick både i inledande 

mailkorrespondens och i intervjuns början. Samtyckeskravet innebär att berörda parter 

frivilligt bestämt om deras deltagande (World Medical Association, 2013, s.5, § 25). 

Enligt Bryman är det svårt att informera tillräckligt angående en kvalitativ studie 

eftersom dess struktur ofta är ospecificerad (Bryman, 2011, s. 140). Detta innebär att 

samtycket sker utan information angående alla moment. Detta har vi minimerat genom 

tydlig information. Dessutom har inblandade informerats om att de kan bryta 

deltagandet när som helst. Konfidentialitet kräver att forskarna behandlar uppgifter med 

försiktighet så att obehöriga ej får tillgång (World Medical Association, 2013, s. 5, § 

24). Konfidentialitet har skett genomgående, de enda som kan se information och 

koppla det till respektive respondent är vi som utfört studien. Den information vi erhållit 

har endast använts till att besvara syftet med studien. Inga respondenter har minimerats 

eller hängts ut. Vi har hanterat informationen med försiktighet och sett till att inga 

obehöriga ska kunna få tillgång till informationen. Nyttjandekravet innebär att insamlad 

information endast används för sitt avsedda ändamål. Här rekommenderas dock 

forskaren att vara transparent. Om någon annan forskare vill kontrollera transkriberingar 

ska detta möjliggöras för att resultatet ska kunna ifrågasättas (Vetenskapsrådet, 2008, s. 

66-69). Vi kommer endast att använda den information vi samlat in i examensarbetet. 

Informationen kommer inte att säljas eller spridas vidare eftersom vi inte anser att det 

finns material av värde att lämna ut. Allt av intresse är inkluderat i empirin. I examens-

arbetet redogörs för de olika svar som inkommit från respondenterna, inga ytterligare 

svar finns i transkriberingarna. Skulle betygskommittén begära transkriberingar är de 

transkriberade på så sätt att deltagarens namn och företag inte framgår, endast resultatet.  

För att lyfta de etiska aspekterna skickade vi mail till våra respondenter. Mailet innehöll 

relevant information (Se appendix 1). Det är en mail-mall som anpassades utefter 

företag och person vilket berodde på vilken kontakt vi haft tidigare.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Nedanstående avsnitt kommer hantera tidigare teorier och forskning inom relevanta 

områden. Avsnitten har kontinuerligt bearbetats för att ge stöd från tidigare forskning 

till vissa av de resonemang och antaganden som bygger den slutliga modellen. 

Rekrytering och revisionsteam representerar de två delarna av problemområdet. Inom 

problemformuleringen avser vi studera hur personliga egenskaper hos individen tas i 

beaktande från rekrytering till sammansättningen av team. Följt av en presentation 

kring rekrytering och revisionsteam följer teorier om personliga egenskaper. Dessa 

personliga egenskaper förklarar en individ och går att härleda till individen i revisions-

teamet. Detta avslutas med en sammanfattande modell för att visa kopplingen mellan 

teorierna och studien. 

3.1 Rekrytering av individer 
En del av syftet med studien är att skapa förståelse för hur rekryterare hos revisions-

byråer resonerar kring individers personliga egenskaper vid rekrytering. Vi anser att 

rekrytering borde vara en viktig aspekt i urvalet av individers personliga egenskaper till 

kontoret och därmed borde undersökas på grund av sin koppling till teamets 

medlemmar. Forskningen nedan kopplar vi till studien eftersom rekrytering är en viktig 

process för att finna rätt individer till revisionsbyrån. Vem som anställs beror både på 

vilka som söker, vem som sköter rekryteringen men även aktiviteterna i rekryteringen. 

Resultatet av rekryteringen ger de individer som finns till förfogande vid 

sammansättningen av team. Detta avsnitt används som stöd för att förstå de resonemang 

rekryterarna för om hur de agerar och tänker vid rekrytering av revisorer. Inledningsvis 

presenteras därför teorier om rekryteringen för att ge läsaren kunskap om hur individer 

blir medarbetare hos revisionsbyrån. 

 

Rekrytering definieras som “de aktiviteter som utförs av en organisation med syftet att 

identifiera och locka potentiella anställda”. Målsättningen är alltså att finna framtida 

passande anställda till kontoret (Barber, 1998, s. 5). Barber (1998, s. 7) förklarar en 

dimension av rekrytering som medspelare. Dessa medspelare är antingen individer eller 

organisationen som är inblandad i rekrytering och influerar eller influeras. Dessa parter 

ska matcha för att skapa en anställning (Barber, 1998, s. 7). Vidare är en dimension 

rekryteringens aktiviteter. Detta är de tilltagna akter som sker för att rekrytera (Barber, 

1998, s. 9). Därefter följer resultatet av rekryteringen. Rekryteringen ger ett antal 

individer med vissa personliga egenskaper. Resultatet är även beroende av vilka person-

liga egenskaper organisationen söker (Barber, 1998, s. 10-11). Vid rekrytering ska 

organisationen fokusera på att finna individer som uppfyller deras krav på personliga 

egenskaper. Det kan handla om skicklighet och förmåga hos individerna (Barber, 1998, 

s. 21). Organisationer är intresserade av att finna individer med rätt produktivitet och 

kvalitet, men även en diversifierad arbetsstyrka (Schmitt & Chan, 1998, s. 36). 

Dessutom ligger fokus på att individerna ska passa i organisationen (Schmitt & Chan, 

1998, s. 37). 

 

Ett viktigt område inom rekrytering är matchning. Individen som anställs ska matcha 

företaget som rekryterar i olika avseenden. Inom forskning om matchning har 

överensstämmelsen mellan individens värderingar och organisationens värderingar visat 

sig vara en viktig faktor att ta hänsyn till. Överensstämmelsen påverkar bland annat 

individens prestation (Goodman & Syvantek, 1999, s. 272). O‟Reilly III et al. fann att 

avgörande för att en anställd ska trivas på ett företag krävs både kompetens i sina 

arbetsuppgifter och att individens personliga värderingar stämmer överens med 
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organisationens. Företag måste därför anställa individer som kan prestera i olika 

arbetssituationer, samtidigt som den anställdes värderingar stämmer överens med 

företagets vision. Stämmer inte dessa överens kan det leda till personalomsättning och 

missnöje på arbetsplatsen (O‟Reilly III et al., 1991, s. 511). Enligt Goodman & 

Syvantek kan individens prestation delas upp i två olika delar, utförande av uppgiften, 

vilket ofta är det som ingår i den anställdes arbetsbeskrivning. Detta kan ses som kärnan 

i arbetet. En andra del är den kontextuella prestationen. Den handlar om olika 

situationer som den anställde kommer i kontakt med i arbetet där individen frivilligt 

anstränger sig extra mycket för att prestera (Goodman & Syvantek, 1999, s. 272). 

Denna personliga egenskap är det som höjer individens sammantagna prestation till 

något extra. Stämmer individens värderingar överens med företagets värderingar 

påverkas prestation positivt, där individen presterar både i sin arbetsuppgift, men 

försöker prestera högre än vad som förväntas (Goodman & Syvantek, 1999, s. 272). 

Faktorer hos individen som påverkar kontextuell prestation är egenskaper såsom värme 

och kompetens. Företaget kan påverka individen genom att belöna kontextuell 

prestation. Historiskt sett har beteendet belönats genom ett tyst löfte av företaget att den 

som presterar utöver det vanliga har en trygg anställning. På dagens marknad där många 

företag drar ned på antalet anställda, kan företagen inte längre ge den tryggheten till 

anställda. Därför krävs att företag finner nya sätt att belöna kontextuell prestation för att 

locka individer som presterar högt (Goodman & Syvantek, 1999, s. 273). 

 

Chatman har utfört en studie på de åtta största amerikanska revisionsbyråerna där hon 

undersöker värderingar och personligheters påverkan på revisionsbyråernas förmåga att, 

med hjälp av att matcha företagets och nyanställdas värderingar, få revisorer att trivas 

och arbeta kvar hos samma byrå under deras karriär. Hon följer 171 nyanställda 

revisorer med ett fokus på värderingar hos individerna och organisationen. När 

individens värderingar stämmer överens med revisionsbyrån uppstår en matchning 

(Chatman, 1991, s. 459-460). Matchningen är därför av vikt för revisionsbyrån för att 

hitta nyanställda som trivs i organisationen och som faktiskt stannar kvar inom 

organisationen (Chatman, 1991, s. 479). Hon har valt att dela upp revisionsbyråns 

påverkan på hur bra matchningen blir i komponenterna urval och socialisering 

(Chatman, 1991, s. 460-462), där urval handlar om organisationens val av anställda 

baserat på bland annat deras personliga egenskaper, erfarenhet, intelligens och kunskap. 

En viktig aspekt i urvalet är också att matcha organisationens värderingar med 

individernas värderingar (Chatman, 1991, s. 460). Finns det flera attraktiva kandidater 

som passar tjänsten baseras urvalet troligtvis på att individens värderingar ska matcha 

revisionsbyråns. Här ökar också matchningen mellan anställda och organisationen om 

flera av de individerna som matchar organisationens värderingar faktiskt väljer att tacka 

ja till tjänsten (Chatman, 1991, s. 461). Den andra komponenten, socialisering, handlar 

om hur individen förstår vad företaget förväntar sig i form av exempelvis värderingar, 

egenskaper, beteende och kunskap. Det är samspelet där individen blir en del i 

organisationen och anpassar sig till de sociala normer som finns på revisionsbyrån. 

Socialiseringen kan påverka individernas värderingar (Chatman, 1991, s. 462). Både 

urval och socialisering är viktiga delar som fungerar som supplement till varandra. Sker 

urvalet noggrant kan det väga upp en sämre avvägning av socialisering och vice versa 

(Chatman, 1991, s. 476).  Chatman (1991, s. 480-481) drar slutsatsen att det viktigaste 

för revisionsbyrån vid anställning av nya revisorer är att ta hänsyn till hur väl individens 

värderingar stämmer överens med organisationens värderingar. Detta är en aspekt som 

är viktigare än hur väl en individ passar för arbetsuppgifterna. Att under 

rekryteringsprocessen se till att individen får så mycket kunskap om organisationen som 
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möjligt, samtidigt som revisionsbyrån får så mycket kunskap som möjligt om individen 

hjälper till att säkerställa en bra matchning. 

 

Detta visar att matchningen mellan organisationen och den anställda individen är viktig. 

Inom revisionsbranschen arbetar individen på ett kontor. Karriärvägen är utstakad på så 

sätt att den juniora medarbetaren socialiseras i organisationen och lär sig på kontoret av 

de mer seniora medarbetarna för att kunna göra ett karriäravancemang mot positionen 

partner (Kornberger et al., 2011, s. 516). För att avancera är det viktigt för den juniora 

medarbetaren att ta till sig av vad de seniora medarbetarna på kontoret lär ut och 

anpassa sig till rollen som revisor (Kornberger et al., 2011, s. 518). Implikationen för 

vår studie blir att i revisionsbyråns fall socialiseras därför nyanställda av organisationen 

på ett kontor. Fokus i studien ligger på vilken individ revisionsbyrån väljer att anställa 

och hur de tänker när de väljer just den individen. Det är på kontoret som behovet av att 

nyanställa finns och det är dit individen rekryteras. Dessa anställda individer behöver 

matcha organisationen och framförallt kontoret i ett första steg, sedan blir individerna 

valda till revisionsteam. I ett uttalande från Deloitte säger de att av alla deras ny-

anställda revisorer blir ungefär var fjärde auktoriserad revisor (Civilekonomen, 2009). 

Generellt hos Big four går ungefär var tionde hela vägen från nyanställd till partner 

(Civilekonomen, 2011). Organisationens värderingar och matchningen till individen är 

därför en viktig aspekt för vår studie samtidigt som revisionsteamen är beroende av 

individers prestation vilket gör att individer är viktiga och bör passa kontoret. Samtidigt 

är vetskapen om revisorers utveckling i befattningar något som visar på hur verklighet-

en ser ut i revisionsbyråerna. 

3.2 Revisionsteam 
Ett centralt fokus hos vårt syfte med studien är att skapa förståelse för hur team-

sammansättare hos revisionsbyråer resonerar kring personliga egenskaper hos individer 

vid sammansättning av team. Samt skapa förståelse för hur de olika befattningarna i ett 

revisionsteam förknippas med vissa personliga egenskaper. Läsaren har introducerats i 

teorier kring rekryteringen av individer till revisionsbyrån. Därför väljer vi i detta 

avsnitt att presentera revisionsteamet, för att skapa en förståelse för vilka individer som 

bygger upp ett revisionsteam, samt beskrivningar av deras respektive befattningar. 

Revisionsteam utgör kärnan i problematiseringen och är därför en central del i hela 

arbetet. Revisionsteamen är en del i utförandet av revision. För att utföra revisions-

uppdrag arbetar revisionsbyråer oftast genom revisionsteam (Bamber, 1983, s. 1; 

Rudolph & Welker, 1998, s. 1). Den vanliga strukturen hos Big eight revisionsbyråer är 

att en partner väljer sitt revisionsteam vilket består av manager, seniorer och juniorer 

(Montagna, 1968, s. 141). Dessa revisionsteam väljs ut inför varje klient vilket innebär 

att medlemmarna i team varierar beroende på uppdrag (Montagna, 1968, s. 141). 

Revisionsteam består av olika medlemmar. Eilifsen beskriver det som att teamet kan 

bestå av olika sammansättningar av partners, managers, seniorer och deras stab av 

juniorer. Dessa parter arbetar med olika uppgifter. Partnern kan arbeta med att erhålla 

kontraktet om att erbjuda en tjänst, planera revisionen, sätta samman ett team, handleda, 

avgöra ifall tillräckligt bevis finns samt signera revisionsberättelsen. Managern 

kontrollerar planen för revisionen, undersöker arbetet och sköter kommunikationen till 

partnern. En senior revisor leder juniorerna genom handledning och genom att dela ut 

uppgifter. Juniorerna är de som utför procedurerna, sammanställer bevis och 

kommunicerar detta till senioren (Eilifsen et al., 2014, s. 34-35). Strukturen gällande 

kommunikation mellan befattningarna är inte lika strikt i Sverige. Detta motiverat med 

att det är låg power distance i Sverige (Hofstede, 1980, s. 104). Power distance är ett 
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mått på skillnad mellan högre befattningar och lägre befattningars möjlighet att påverka 

varandra (Hofstede, 1980, s. 98). 

 

Tabell 6. Ett revisionsteams uppbyggnad och deras arbetsuppgifter. Källa: Eilifsen et al. 

(2014, s. 34-35) 

Befattning Arbetsuppgift 

Partner Avtal, plan, sätta samman team, handleda, bevisbedömning, signera 

Manager Kontrollera planen, undersöker arbete, kommunicera med partnern 

Senior Leder juniorerna, handleder, delar ut uppgifter, kommunicerar med 

managern 

Junior Utför procedurer, sammanställer bevis,  

kommunicerar med senioren 

 

MacDonald (1995, s. 207) nämner att något som är av vikt i yrkesrollen är att sända ut 

rätt intryck. Att vara professionell innefattar att vara förtroendeingivande och 

kompetent. Detta är viktigt för revisionsfirmor att anställda beter sig på rätt sätt och 

agerar för företagets räkning på ett sätt som är förenligt med yrket. Detta är för att utåt 

sett agera på ett sätt som stämmer överens med revisionsbyråns image. Inom revisions-

byrån är revisorns agerande viktigt för att skapa dynamik inom revisionsgruppen. Här är 

personliga egenskaper hos revisorn viktigt eftersom de påverkar individens interaktion 

med andra revisorer. Nelson & Tan (2005, s. 42) har studerat litteratur om individuella 

revisorers personliga egenskaper i relation till uppgifter och interaktionen mellan 

individer. Gällande individen har de fokuserat på revisorns kunskap, andra individuella 

egenskaper, kognitiva begränsningar och hjälpmedel för att förbättra revisorns 

prestation (Nelson & Tan, 2005, s. 48). Interaktion är något som sker mellan revisorer 

och kan påverka kvaliteten på revisionen både positivt och negativt. Interaktionen sker 

mellan exempelvis en senior revisor och en junior revisor (Nelson & Tan, 2005, s. 54-

55). Eftersom revisorer arbetar i team påverkar interaktionen mellan revisorer både 

utförandet och prestationen av revisionsarbetet. En förståelse för interaktionen mellan 

revisorer är därför nödvändig för att skapa förståelse för revisionsarbetets resultat 

(Nelson & Tan, 2005, s. 59-60). Då revisionsbranschen är förknippad med tydliga 

befattningar anser vi att det är en faktor som bör beaktas i studien eftersom det kan 

påverka interaktionen mellan individer. Det är även belyst som ett delsyfte då 

befattningarna har en påverkan på hur team sätts samman. Eftersom rollerna är av vikt i 

sammansättningen väljer vi att fokusera på skillnader mellan hur de tänker kring person-

liga egenskaper hos dessa bestämda befattningar. Studien vill belysa vilka personliga 

egenskaper befattningarna förknippas med och interaktionen mellan dem. Slutsatsen av 

denna diskussion kring interaktion är att revisorer interagerar med andra revisorer i 

deras arbete, något som påverkas av personliga egenskaper. 

3.3 Personliga egenskaper hos individer och revisionsteam 
Läsaren har nu fått insikt i hur individen rekryteras till revisionsbyrån och förståelse för 

hur ett revisionsteam ser ut baserat på de olika befattningarna. Därför bygger detta 

avsnitt vidare genom att presentera personliga egenskaper hos individer och teamet. 

Teorierna har en koppling både till individerna i teamet och till teamet som helhet, 

eftersom teamet är en kombination av individernas olika personliga egenskaper. 
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Egenskaperna behöver kopplas till sin kontext, den individuella revisorn och revisions-

teamet. Därför har kunskap om individen och teamen byggts upp i tidigare avsnitt för att 

nu mynna ut i en central del i studien; personliga egenskaper. Interaktionen i revisions-

teamen påverkas av de olika individernas personliga egenskaper. Nedan presenteras 

teorier om personliga egenskaper för att skapa en förståelse. Egenskaperna återkommer 

senare i studiens analys för att förstå vilka individer som rekryteras till en revisionsbyrå 

och som sedan väljs in i revisionsteamen. De personliga egenskaper som lyfts är person-

lighet, kompetens och mångfald. De personliga egenskaperna är valda utifrån våra 

antaganden om relevanta personliga egenskaper men har även växt fram under den 

kontinuerliga bearbetningen av teorikapitlet. Hur väl teamet utför revisionen beror på 

olika individers personliga egenskaper och hur de kombineras, där prestation är ett 

resultat av individens personliga egenskaper och hur väl teamet utför revisionen.  

3.3.1 Personlighet 

En väletablerad modell inom personlighet är den så kallade femfaktormodellen (Five-

factor model), även kallad Big Five. Modellen har utvecklats genom flertalet artiklar, 

studier och meta-analyser. De fem dimensionerna av personlighet består av fem 

kategorier som stöds av underliggande forskning. Det är inte en teori, utan fem 

kategorier som skapats av tidigare forskning inom ämnet och sedan sammanställts 

(Costa Jr & McCrae, 2008, s. 159). Den är allmänt erkänd och används inom forskning 

för att beskriva personlighet. De fem faktorerna benämns olika beroende på författare 

men betydelsen är densamma. Modellens dimensioner heter när de översätts till 

svenska; extraversion, samstämmighet, samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet 

(Rosander, 2013, s. 75). Då detta är en känd modell för personlighet använder vi den i 

studien för att skapa förståelse kring denna personliga egenskap hos individer. Det är 

fem olika faktorer som i stora drag kan förklara en individs personlighet. För individen 

är personlighet en stor förklarande faktor och en del som ska matchas med organisation-

en. Därför använder vi femfaktormodellen som stöd för utformning av intervjufrågor 

och analys kring just personlighet. 

 

Modellen har utvecklats under lång tid och modellen har använts i stor utsträckning 

inom olika forskningsområden. De fem faktorerna är noterade och först nämnda av 

Fiske (1949). Fiske (1949, s. 329) utförde en studie för att sammanställa en modell för 

att förklara personlighetsdrag. Fiske fann fem återkommande faktorer genom att under-

söka analyser av personligheter. Dessa benämner de som social anpassning, emotionell 

kontroll, överensstämmelse, frågande intellekt och självsäkert personligt uttryck. Social 

anpassning förknippas med att en individ är trevlig, pratar och uppmuntrar uppdrag. 

Emotionell kontroll förknippas med självsäkerhet och svårighet att rubbas. Överens-

stämmelse beskrivs som vilja att samarbeta, trovärdighet och godmodighet. Ett frågande 

intellekt handlar om att ha en aktiv och utforskande tankegång. Ett självsäkert personligt 

uttryck kan förklara som att en individ är bestämd, utåtriktad och uttryckande (Fiske, 

1949, s. 333-338). 

 

Norman (1963, s. 574) använder sig av samma fem personlighetsdrag för att skapa en 

förklarande teori för personligheter. De utför studien baserat på Tupes och Christal 

(1958). Norman använder sig av förklaringar på personlighetsdragen genom dess 

motsatser. En extrovert person pratar mycket, är ärlig, föredrar händelser och är socialt 

kompetent. En samstämmig person kan samarbeta och uppskattar andras arbete. En 

samvetsgrann person tar ansvar, är punktlig och är noggrann. En icke neurotisk det vill 

säga en emotionellt stabil person är lugn, redo och icke hypokondrisk. En öppen person 
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är känslig och enkel. (Norman, 1963, s. 577) Norman anser att dessa fem personlighets-

drag är stabila samt att det finns mått för respektive personlighetsdrag (Norman, 1963, 

s. 581). Nedan beskrivs personlighetsdragen vidare. 

 

Extraversion hör samman med social förmåga, en person som har en hög grad av 

extraversion är utåtriktad och söker ofta sällskap. Att ha flera vänskapsrelationer och att 

trivas i sociala sammanhang är utmärkande. Lagsporter och medlemskap i sällskap och 

grupper hör ihop med extraversion. Att istället undvika sociala sammanhang tyder på en 

låg grad av extraversion (Costa Jr & McCrae, 2008, s.164). Olika personer såsom de 

som är blyga och de som är reserverade kategoriseras som låg extraversion (Hogan & 

Hogan, 2007, s. 23).  Extraversion kan därför definieras som en persons behov av 

uppmärksamhet och sökandet av socialt utbyte (Hogan & Hogan, 2007, s. 9). 

Extraversion har flera olika aspekter av personlighet kopplade till sig. En del i 

extraversion är att söka nya utmaningar och att tycka om att få uppmärksamhet. 

Personer som är extroverta tycker därför om evenemang där man minglar, knyter nya 

kontakter och får och ger uppmärksamhet. Att söka sig till nya sammanhang och att 

nästan ha ett behov av att ha socialt umgänge är en del i extraversion. En extrovert 

person är duktig på att presentera sig i sociala sammanhang och när man träffat dem blir 

de ihågkomna eftersom de gör intryck på andra på andra människor (Hogan & Hogan, 

2007, s. 23).  Samtidigt kan extroverta personer prestera bättre när kunskap ska byggas 

genom grupparbete (Zeidner & Matthews, 2000, s. 588-590). Pratsamhet är ett av de 

utmärkande tecknen som finns för extraversion där extroverta människor ofta uppfattas 

som glada och vänliga. Dimensionen innefattar även den grad av extraversion som kan 

leda till en person som tycker om att visa upp sig. De individerna kan uppfattas som 

skrytiga och självsäkra och har ett behov av bekräftelse (Goldberg, 1990, s. 1218). 

 

En vilja att vid konflikt rätta sig efter vad andra vill tyder på en hög grad av 

samstämmighet. Personer med en hög grad av samstämmighet samarbetar gärna och 

har lätt för att förlåta andra. De gör sällan ordval och uttalanden som kan uppfattas som 

stötande av andra och kan i det extrema ses som en individ utan egen vilja (Costa Jr & 

McCrae, 2008, s. 164). Det kan också vara karaktäristiskt för hur relationer med andra 

ser ut. Trivsamma och harmoniska relationer tyder på en hög grad av samstämmighet 

(Hogan & Hogan, 2007, s. 9). 

 

Samvetsgrannhet är något som uppskattas när den förekommer i hög grad. En låg grad 

av samvetsgrannhet korrelerar med att låna utan att be om lov, att lämna saker runt 

omkring sig, att glömma betala tillbaka och att ofta lova saker som inte hålls. Motsatt 

beteende, att be om lov, att betala tillbaka, att vara ordningsam runt andra personer och 

att hålla sina löften visar på hög grad av samvetsgrannhet. Detta drag spelar stor roll i 

relationer till andra och är även ett personlighetsdrag som påverkar andra människor 

(Costa Jr & McCrae, 2011, s. 94). Att ha ett behov av att prestera, ledaregenskaper, en 

känsla av syfte och att kunna planera långsiktigt hör också ihop med samvetsgrannhet 

(Costa Jr & McCrae, 2008, s. 164). 

 

Neuroticism i hög grad gör att individen ofta upplever starka känslor som till exempel 

rädsla, ilska, uppgivenhet eller skam. Det kan vara någon eller några av känslorna som 

upplevs och de kan leda till antingen sårbarhet eller fientligt beteende. En hög grad av 

neuroticism påverkar relationer där olika starka känslor lätt leder till stormiga relationer, 

ett beroende av andra människor och snabb växling i uppfattningen om andra personer. 

Graden av neuroticism kan kopplas till förekomsten av konflikter i relationer. Hög 



33 
 

neuroticism och hög vänlighet kan leda till relationer där personen intar beroende-

ställning och hög neuroticism i kombination med låg vänlighet leder till svartsjuka. 

Personer som är emotionellt stabila har en låg grad av neuroticism (Costa Jr & McCrae, 

2011, s. 94). En hög grad neuroticism kan betyda lågt självförtroende och pessimistisk 

attityd (Costa Jr & McCrae et al., 2008, s. 164). 

 

Personer som har en hög grad öppenhet uppskattar omväxling och variation. De 

engagerar sig helt i sina uppgifter och kan arbeta med och även främja tvetydighet. 

Motsatsen, det vill säga en låg grad av öppenhet återfinns hos personer som värdesätter 

traditioner, är jordnära och gärna delar upp uppgifter. Detta påverkar grupper genom att 

individer ofta söker sig till och arbetar mer effektivt med andra individer som har 

samma grad av öppenhet. Sociala attityder påverkas av öppenhet och kan påverka för-

domar men även politisk tillhörighet. Från hög öppenhet kommer innovation och ledare 

som presterar bra i organisationer i förändring (Costa Jr & McCrae, 2011, s. 94). 

Öppenhet kan påverka intelligens eftersom individer då söker nya erfarenheter och 

sammanhang som leder till uppbyggnaden av kunskap. Samtidigt kan det även ses som 

en del i en positiv attityd mot att lära sig nytt (Zeidner & Matthews, 2000, s. 589). En 

vilja att resa, lära sig nya saker, olika uppgifter och sysselsättningar och förändring hör 

ihop med en hög grad av öppenhet (Costa Jr & McCrae, 2008, s. 164).  

 

Tidigare forskning har funnit att individers och gruppen som helhets personlighet på-

verkar teamets prestation. En komponent i ett teams sammansättning är höjden av 

gruppens personlighet. Det kan vara att medlemmarna i ett team kan, när de ses som en 

helhet, anses vara höga inom ett visst personlighetsdrag. Ett exempel är extraversion. 

Om några individer i gruppen har en hög extraversion som höjer gruppens extraversion 

över medel kan gruppen karaktäriseras som höga inom extraversion, de är sociala och 

pratsamma. Graden av ett personlighetsdrag hos gruppen har inom forskningen 

uppmärksammats som en faktor som kan förutse effektiviteten i en grupp. Generellt tror 

forskare att personlighet kan användas för att förutse gruppers prestation och hur 

gruppen fungerar. Beroende på uppgift kommer olika personlighetsdrag hos gruppen 

vara avgörande för hur bra gruppen lyckas (Neuman et al., 1999, s. 30). 

 

Vid en kartläggning av teamets höjd av personlighetsdragen; samvetsgrannhet, 

öppenhet och samstämmighet kan gruppens effektivitet och prestation förutses. Vid en 

kartläggning av personlighetsdragen extraversion och neuroticism kan teamets 

diversifiering av personlighet förutse gruppens prestation. Eftersom teamets 

diversifiering av personlighet gällande extraversion och neuroticism är positivt 

korrelerat med teamets prestation, betyder det att kompletteringsmetoden beskriver högt 

presterande arbetsteam (Neuman et al., 1999, s. 30-31). Studien genomförd av Neuman 

har genomförts i en affärsmiljö och en begränsning är att arbetsteam som arbetar med 

förhandling, istället för att producera en produkt eller tjänst, kan behöva en annan 

komposition av personliga egenskaper hos gruppmedlemmar (Neuman et al., 1999, s. 

42). 

 

Teamets diversifiering är skillnader mellan medlemmarna. Diversifiering av personlig-

heter kan beskrivas med hjälp av de motsatta begreppen heterogena (hög diversifiering) 

eller homogena grupper (låg diversifiering). En hög grad av öppenhet, vänlighet och 

samvetsgrannhet är positivt för gruppens prestation, samtidigt som olika grad av 

extraversion och neuroticism är positivt för gruppens prestation (Neuman et al., 1999, s. 

40-41). När nya medlemmar rekryteras till ett arbetsteam bör beslutet grundas på nu-
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varande arbetsteamets komposition av extraversion och neuroticism (Neuman et al., 

1999, s. 42).  Tidigare forskning har visat på att heterogena gruppers medlemmar tillför 

mer unika egenskaper vilket gör att de grupperna är mer effektiva (Neuman et al., 1999, 

s.40-41). Det kan till exempel vara olikheter i extraversion, där vissa medlemmar antar 

rollen som ledare och vissa som följare (Neuman et al., 1999, s. 31). Heterogena 

grupper kräver dock en avvägning mellan svårigheter rörande kommunikation och 

koordination mot fördelarna med att ha ett team med olika kunskaper och färdigheter 

(Hamilton et al., 2003, s. 467). Med en heterogen grupp antas att individerna har olika 

kunskaper, färdigheter och erfarenhet. Det leder till olika åsikter, reflektioner och 

synpunkter som leder till en bredd inom gruppen i de kunskaper och färdigheter som 

finns tillgängliga för att lösa en uppgift (Wegge et al., 2012, s. 5146). Olikheter inom 

teamet kan också ses utifrån uppgiften, där komplexa beslut ofta kräver olika 

synpunkter.  

 

Kritik som riktats mot de fem dimensionerna är att personlighetsdrag inte kan anses 

förutse specifika beteenden och hur erfarenhet påverkar ett beteende (McAdams, 1992, 

s. 330). Det tillskrivs dock att personlighetsdrag kan visa på hur konsekvent en individ 

är i sitt beteende (McAdams, 1992, s. 341). Modellen har samlat ihop fem dimensioner 

och gett dem enhetliga beskrivningar. Det finns dock beskrivningar inom forskningen 

där dimensionerna anses mångfacetterade. Vissa forskare menar att inom extraversion 

finns två dimensioner, sällskaplighet och aktivitet (Hogan & Hogan, 2007, s. 23). 

Personlighetsdraget öppenhet har formulerats med tvetydighet om det hör ihop med en 

generell öppenhet eller om det är en dimension som visar intelligens (Hogan & Hogan, 

2007, s. 9). Här benämner inte forskare intelligens som det mätbara IQ utan ser till 

uppfattningen om en persons intelligens (Hogan & Hogan, 2007, s. 24). De fem 

dimensionerna är kluster av forskning och är därför inte en renodlad teori, vilket gör att 

indelningen kan anses vara godtycklig. Eftersom modellen sammanställt de fem 

dimensionerna, där varje dimension är enhetlig menar kritiker att den kan anses vara för 

simplifierad, där skillnader inom personlighetsdrag förbises (Revelle, 1987, s. 

448).  Den ursprungliga idén bakom modellen är att människor interagerar hela tiden 

och det skapar ett behov av att beskriva varandra. Ett av fundamenten för modellens 

utformande var att interaktionen mellan individer formar språket till att skapa ord som 

beskriver personligheter (McAdams, 1992, s. 331). Tidig forskning inom de fem 

dimensionerna utgick därför utifrån en engelsk ordbok där alla ord som ansågs beskriva 

personligheter samlades ihop till kluster (McAdams, 1992, s. 333). Vidare har viss 

kritik riktats mot att detta är ett stort forskningsområde där forskning bedrivits och 

teorier skapats över tid. Att då passa in teorier som skapats i olika historiska 

sammanhang i modellen för att understödja den kan leda till att avsikten hos tidigare 

teorier förvrängs (McAdams, 1992, s. 335). Inom beteendevetenskap menar forskare på 

att det finns djupt rotade drag i personligheten som hör till människans natur.  Där 

förespråkas att det finns olika delar av personligheten såsom en kärna av biologiska 

beteenden och mer ytliga beteenden. Viss kritik finns därför mot att det som kan utläsas 

av de fem dimensionerna är endast ytliga och observerbara beteenden, vilket gör att 

kärnbeteenden inte fångas upp av femfaktormodellen (McAdams, 1992, s. 336).  

 

Modellen kan därför med ovan nämnda kritik anses ha tappat en del av sin exakthet i 

beskrivning i utbyte mot att kunna generalisera modellen. Detta eftersom den är 

uppbyggd av flera olika forskares resultat, forskare som inte själva utarbetat modellen. 

För att sammanställa tidigare forskning till en modell krävs därför en sammanfattande 

utformning. Eftersom femfaktormodellen är en bred modell som endast beskriver 
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personlighet ytligt med sina fem drag är den inte anpassad att använda för att mäta 

personlighet i specifika situationer. För att beskriva specifika situationer skulle mer 

specifika beskrivningar på personlighet krävas (McAdams, 1992, s. 338). Utöver 

specifika beskrivningar finns faktorer som inte är en del av modellen, men som kan 

anses som viktiga för att öka modellens användbarhet. Till exempel erfarenhet är en 

faktor som skulle kunna vägas in, trots att den inte är en del av femfaktormodellen 

(McAdams, 1992, s. 346). Dock passar personlighetsdragen för att beskriva generella 

drag hos individer (McAdams, 1992, s. 339). 

 

Med hänsyn till den kritik som finns väljer vi ändå att inkludera femfaktormodellen i 

studien. Det beror främst på att den idag är en erkänd modell inom personlighet. Det 

visar på att modellen är aktuell och att den ligger till grund för personlighetstester 

styrker ytterligare att modellen är erkänd inom området. Trots att tidigare forskning kan 

anses generaliserad bygger modellen på forskning genomförd under flera decennier av 

flera olika forskare (Costa Jr & McCrae, 2011, s. 92-93; Hogan & Hogan, 2007, s. 8-9). 

Det omfattande arbetet som ligger bakom modellen tycker vi därför visar på trovärdig-

het. Med de argumenten anser vi att modellen är trovärdig. 

3.3.2 Kompetens 

Då personlighet inte kan anses förklara hela individen, har vi använt oss av ytterligare 

teorier för att förklara individens personliga egenskaper. Kompetens är en viktig faktor 

och innefattar erfarenhet, något som nämnts kan komplettera femfaktormodellen.  

Kompetens är även centralt inom revision som är en professionell tjänst (ISA 200, § 

A15). Inom revisorsyrket finns ett särskilt kompetenskrav som avslutas med ett 

auktorisationsprov. Det avgör om en revisor kan titulera sig auktoriserad revisor eller 

inte. Auktorisationskravet består av 180 högskolepoäng inom universitetskurser, 3 år av 

praktiskt erfarenhet och 2 år som kan fördelas mellan utbildning/arbete 

(Revisorsnämnden, u.å.b). Provet skrivs på svenska och de universitetskurser som är 

obligatoriska ska läsas och i de fall de studerats utomlands, tillgodoräknas på svenskt 

universitet. I vissa fall kan Universitets- och högskolerådet göra en bedömning av ut-

ländska kurser varefter de flesta får komplettera med 15 högskolepoäng beskattningsrätt 

och 30 högskolepoäng handelsrätt (Revisorsnämnden u.å.b). Kompetens är därför 

centralt inom revisionsyrket där auktorisation är en kvalitetsstämpel.  

 

Revisorer kan uppnå kompetens inom olika områden. Allmän kompetens kan skilja sig 

åt mellan revisorer, där utbildning och erfarenhet kan leda till att olika revisorer har 

olika stor kunskap inom revision (Bonner & Lewis, 1990, s. 3). Erfarenhet av revision 

gör också att vissa medarbetare har en större kompetens att självständigt revidera än 

andra. Kompetensen kan vara branschspecifik där en revisor har erfarenhet och kunskap 

att revidera en viss bransch. Ashton (1991, s. 236-237) fann att revisorer som innehade 

branschspecifik kunskap presterade bättre uppskattningar om risken för väsentliga fel 

hos olika konton. Ännu specifikare kan kunskapen och erfarenheten vara om revisorn 

har erfarenhet att revidera en viss klient. Kunskap som är specifik för uppgiften i fråga 

kan variera mellan revisorer, trots att de har lika många års erfarenhet (Bonner & Lewis, 

1990, s. 3). Den störst påverkande faktorn enligt Bonner & Lewis (1990, s. 16) var den 

kunskap, talang och erfarenhet som var specifik för uppgiften, snarare än allmän 

kunskap inom revisionsyrket. Kompetens har därför en koppling till revisorsyrket. 

Forskningen ovan visar på olika sorts kompetens inom revision. För att ytterligare förstå 

kompetens, kan den delas upp i olika faktorer hos individen som påverkar kompetens.  
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Kompetens kan beskrivas som kunskap, skicklighet och attityd, vilka används för att 

utföra en uppgift (Se Figur 3). Kunskap ses som att ha kunskap samtidigt som en annan 

komponent är att använda kunskapen. Här kan kunskap ses som något interaktivt, något 

som individen besitter samtidigt som omgivningen och samhället påverkar vad som är 

kunskap och hur den ska användas (Billett, 2001, s. 448-449). Skicklighet handlar inte 

bara om att ha specifik kunskap för en uppgift. Det handlar också om att förstå 

kontexten, att tillämpa kunskap i olika situationer på ett sätt som stämmer överens med 

omgivningens förväntningar (Billett, 2001, s. 445). Den tredje komponenten, attityd kan 

både finnas sedan innan eller skapas på plats men beror på situationen och individens 

personliga egenskaper (Baartman & Bruijn, 2011, s. 131). Alla tre komponenter måste 

integreras till en helhet innan de kan användas för att utföra en arbetsuppgift. 

Integrationen av komponenterna kan ses som en lärandeprocess samtidigt som resultatet 

av lärandet är kompetens. Beroende av omfattningen på integrationen mellan kunskap, 

skicklighet och attityd når individen olika hög grad av professionell kompetens. 

Överföringsprocessen innefattar en process där individen tar till sig av nya situationer 

för att sedan använda kunskap och skicklighet från tidigare uppgifter och anpassa dem 

till den nya uppgiften (Baartman & Bruijn, 2011, s. 127-128). Individen måste därför 

kunna omsätta kunskap och skicklighet för att uppnå kompetens samtidigt som 

individens attityd spelar in. 

 

 
Figur 3. Kompetensens tre element samt integrations- och överföringsprocessen. 

Översatt från Baartman & Bruijn (2011, s. 128). 

 

För att lösa arbetsuppgifter inom just revision används analytisk granskning, där man 

istället för att se till varje underlag för transaktioner använder sig av olika stickprov och 

analytiska tillvägagångssätt. Här finns större kunskap att överföra desto mer senior en 

medarbetare blir (Plumlee et al., 2015, s. 365-367). Plumlee et al. (2015, s. 365-367) 

fann att ett sätt att förbättra juniora revisorers lösningar är att träna deras förmåga att 

simultant analysera flera olika lösningar. Här behöver kunskap och skicklighet 

integreras för att lösningen ska få den reflektion den behöver. Första gången en 

analytisk granskning ska genomföras har inte en junior revisor samma kunskap från 

tidigare uppgifter som seniora medarbetare har, vilket leder till att seniora medarbetare 

har tidigare lösningar de kan överföra till nya situationer, vilket gör överförings-

processen till en central del i utförandet av revision. Integrationen behöver tränas hos de 

yngre revisorerna för att ge dem så bra förmåga som möjligt att lösa problem och 

integrera kunskap, skicklighet och attityd. I likhet med Plumlee et al. (2015, s. 365-367) 

fann Bonner & Lewis (1990, s. 1) att för det mesta presterar erfarna revisorer bättre än 

nyblivna revisorer, i deras fall när de tilldelades olika revisionsproblem. Erfarenhet kan 

vara en förklarande faktor men de mest påverkande faktorerna var kunskap och talangen 

för revision. Kompetensens uppbyggnad av kunskap, skicklighet och attityd kan 
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kopplas till Bonner & Lewis resonemang (1990, s. 1) eftersom de nämner kunskap som 

en påverkande faktor. Där kan även överförings- och integrationsprocessen kopplas till 

individens erfarenhet, där erfarenhet ger fler situationer där kompetens kan överföras. 

Ytterligare föreslår Bonner & Lewis (1990, s. 1) att revisorns erfarenhet inte kan ses 

som ett komplett mått för hur bra revisorn presterar, vilket motiverar användandet av 

ytterligare förklarande personliga egenskaper för revisorns prestation. Kompetens blir 

därför en av individens unika personliga egenskaper som tillsammans med övriga 

egenskaper bidrar till prestationen i ett revisionsteam.  

 

En kompetens som är specifik för revisorer är professionell skepsis. Vid utförande av 

revision krävs att inblandade revisorer följer yrkets riktlinjer vilka bland annat yrkar för 

professionell skepsis (ISA 200, § 15). Den övergripande betydelsen av professionell 

skepsis är att det innefattar en ifrågasättande attityd samt att kritiskt granska bevis 

(Glover & Prawitt, 2014, s. 2). Den professionella skepsisen är genomgående och 

återfinns på flera olika nivåer; hos revisorn, hos revisionsteam, hos revisionsbyrån och i 

revisionsbranschen. Här ligger ansvaret att använda rätt nivå av professionell skepsis 

hos den individuella revisorn (Glover & Prawitt, 2014, s. 4-5). Då detta är en slags 

attityd förknippar vi den med kompetens som diskuterades ovan, som dessutom är en 

viktig komponent inom yrket. På grund av detta väljer vi att se detta som en del av den 

personliga egenskapen kompetens hos individer på revisionsbyråer. 

 

Traditionellt har synen varit att professionell skepsis innefattar två perspektiv; 

neutralitet och presumtivt ifrågasättande (Quadackers et al., 2014, s. 640). Neutralitet 

innebär att revisorer antar ett opåverkat perspektiv där de varken tror att förberedaren av 

rapporter har gjort fel eller inte. Presumtivt ifrågasättande innebär att revisorer förut-

sätter att den som förberett rapporter har gjort fel (Glover & Prawitt, 2014, s. 2). Glover 

& Prawitt (2014, s. 3) har istället utvecklat ett kontinuum för professionell skepsis. 

Detta kontinuum går från mindre ifrågasättande till totalt ifrågasättande. Ju lägre ifråga-

sättande desto mindre bevis kommer samlas, ju högre ifrågasättande desto mer bevis 

kommer samlas in för att dra en trovärdig slutsats. Vilken grad av skepsis som är 

lämpligt beror på situationen (Glover & Prawitt, 2014, s. 4). 

 
Figur 4. Professionell skepsis kontinuum. Översatt från Glover & Prawitt (2014, s. 3). 
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Antagandet är att individer har en viss grad av professionell skepsis. Om detta tas i be-

aktande vid teamsammansättning är intressant att undersöka. Detta skulle innebära att 

sammansättaren uppfattat individernas förmåga att anpassa den kritiska attityden och 

därefter väljer en mix av dessa individer till sitt team. Då juniorer utför procedurer bör 

deras professionella skepsis vara hög för att rätt mängd bevis ska samlas. Om detta tas i 

beaktande vid både rekrytering och sammansättning av team är osäkert. Om och hur det 

tas i beaktande ska belysas i studien. 

3.3.3 Mångfald 

Mångfald är ett aktuellt ämne där revisionsbyråer kontinuerligt arbetar för att få bättre 

mångfald på arbetsplatsen. Det förväntas av samhället att företag ska arbeta för att 

främja mångfald. Samtidigt ökar mångfalden hos klienter, något som kräver att även 

revisionsbyråerna ökar mångfalden för att matcha sina klienter. Lyckas revisions-

byråerna kommer det leda till kundnöjdhet och förståelse för kundens verksamhet, en 

förutsättning för framtida tillväxt (AICPA, u.å.). Revisionsteam kan alltså, förutom med 

fokus på personlighet och kompetens, även skapas med fokus på mångfald. Mångfald 

går att koppla till kön, ålder och kulturell bakgrund (Milliken & Martins, 1996, s. 403).  

 

När det kommer till kön visar forskning att könstillhörighet påverkar hur individen 

tänker och agerar, samt uppfattningen om sig själv. För att förstå faktorer som påverkar 

individen ser forskningen till både biologiska skillnader mellan könen, men även sociala 

och kulturella skillnader som formar män och kvinnors upplevelser (Ashmore & Sewell, 

1998, s. 377-378). Egenskaper hos individen kan påverkas av könstillhörighet, men 

detta ämne är komplext. Forskare har funnit att olika individer har olika personliga 

egenskaper och uppfattningar om sig själva som skiljer sig från stereotypen av sitt kön. 

Det skapar undergrupper med individer som har olika hög eller låg grad av en viss 

personlig egenskap (Athenstaedt et al., 2008, s. 267). 

 

En fördel med heterogena team kan vara att de skiljer sig i blandningen av kön. 

Forskning har visat att mångfald i kön hör samman med effektivitet, som i sin tur 

positivt påverkar gruppens resultat. Resultatet mäts som en kombination av utförandet 

av uppgiften och sammanhållningen i gruppen (Lee & Farh, 2004, s. 147). Vilken 

organisation och bransch företaget befinner sig i påverkar, men oavsett sammanhang 

fann Kochan et al. (2003, s. 17) att mångfald i kön hade antingen ingen effekt eller en 

positiv effekt på teamets inre arbete. Hoffman & Maier (1961, s. 407) fann att i tre av 

fyra fall presterade en grupp med blandad könsfördelning bättre lösningar än en grupp 

med enbart män. I det fjärde fallet hade både det homogena och heterogena teamet en 

lösning av låg kvalitet.  

 

Inom revisionsbranschen är fördelningen mellan kvinnor och män ojämn sett till 

auktoriserade och godkända revisorer. Av alla auktoriserade revisorer var endast 34,6 % 

av dessa kvinnor. Av de godkända revisorerna var 28,2 % kvinnor (Revisorsnämnden, 

2016, s. 10). Gällande andelen kvinnliga delägare i Sveriges sju största revisionsbyråer 

ligger siffran på 18,4 % kvinnliga delägare (Lennartsson, 2014). 

 

En annan mångfaldsaspekt är ålder som även den påverkar både individen och gruppen. 

Att jämföra och utvärdera ålder sker kontinuerligt i organisationer eftersom åldern kan 

påverka hur en anställd agerar (Lawrence, 1988, s. 309). Ålder kan förklaras på ett antal 

olika sätt. Kronologisk ålder hos en individ skapar en uppfattning om hur denna individ 
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passar i social kontext (Lawrence, 1988, s. 310). Relationen mellan normer och 

beteende vilket skapar en individs bedömningsförmåga kallas normativ ålder 

(Lawrence, 1988, s. 310-311). Vidare är demografisk ålder beskriven som en ålders-

distribution som förklarar normer (Lawrence, 1988, s. 310). Ålder skapar normer om 

individers ålder och dessa normer ger ålderseffekter (Lawrence, 1988, s. 312). 

 

Ålder är också en faktor som kan påverka gruppens effektivitet. Mångfald i ålder kan 

påverka effektivitet positivt om åldersfördelningen är väl avvägd, vilket krävs för att 

motverka att en åldersgrupp i teamet blir mer prominent (Wegge et al., 2012, s. 5149). 

Positiva effekter av mångfald i ålder är att olika erfarenhet kan tas tillvara på i gruppens 

arbete. Negativa effekter kan vara fler konflikter (Wegge & Schmidt, 2009, s. 79). Även 

Stone & Tetrick (2013, s. 728) fann att positiva effekter av åldersfördelning är samman-

hållning i gruppen och kunskapsutbyte. De betonar att företag kan vinna viktiga fördelar 

genom att arbeta med mångfald i ålder.  

 

Kultur kan definieras som de normer och regler vi följer inom samhället (Schein, 2010, 

s. 3). Beroende på vilken kultur en individ tillhör finns olika gemensamma värderingar 

som präglar individens sätt att samspela med omgivningen. Samtidigt som det finns 

individuella skillnader inom kulturen kan den som en sorts samling av gemensamma 

normer skapa samhörighet. Individens sätt att tolka och samspela med omgivningen 

påverkas av kulturell tillhörighet (Triandis, 1989, s. 517). Beroende på kultur väljer 

olika individer att prioritera gruppen eller individen där sättet att resonera påverkas av 

kulturell bakgrund (Earley, 1989, s. 577-578).  Kultur påverkar därför individens sätt att 

agera och har inflytande över vad som motiverar individen (Niles, 1998, s. 664-665), 

individens syn på andra medlemmars prestation och vad som anses bidra till prestation-

en (Gómez et al, 2000, s. 1103-1104), hur individen löser problem (Kozan, 1997, s. 

343) och hur individen arbetar i team (Gibson & Zellmer-Bruhn, 2001, s. 296-297). 

Kultur är därför en av de aspekter i mångfald som påverkar arbetet i revisionsteam, men 

även revisorns sätt att interagera med andra revisorer. I ett större sammanhang än teamet 

finns positiva aspekter av kulturell mångfald där revisorer som kommer från andra 

kulturer eller har kontakt med andra kulturer kan ha ett kontaktnät som är av värde vid 

revision av bolag i andra länder. Ser man till svenska revisionsbyråers kontext, EU-

nivån, finns även centrala föreskrifter för att underlätta rörlighet för revisorer mellan 

olika länder och kulturer inom EU. Direktivet syftar till att underlätta för revisorer att få 

sin auktorisation erkänd även i ett annat medlemsland. Det innebär att inom EU ska inte 

revisorns kulturella bakgrund och auktorisation annat land vara ett hinder för mångfald 

och arbetet som revisor (2014/56/EU). I en bransch med internationella företag är kultur 

och samarbete mellan individer från olika kulturer därför centralt.  

 

Inom forskning om gruppers prestation har både heterogena och homogena grupper 

gällande kultur observerats. När det gäller grupper går forskningen att applicera på 

kontorsgrupper som helhet och team inom kontoren. McLeod et al. (1996, s. 257) fann 

att diversifierade grupper med medlemmar av olika etnisk bakgrund presterade bättre än 

homogena grupper när de ställdes inför komplexa problem som krävde kreativitet. Dock 

ställer heterogena grupper krav på ledarskap eftersom grupper av individer med olika 

kulturell bakgrund kan vara svårare att hålla samman än homogena team. Därför kan det 

på kort sikt gå snabbare för homogena team att finna lösningar, samtidigt som hetero-

gena team på längre sikt kommer med lösningar som är bättre och tar hänsyn till fler 

aspekter. Hoogendoorn & van Praag (2012, s. 14) fann att team med mångfald i 

kulturell bakgrund påverkar prestationen av teamet positivt. Dessa mångkulturella team 
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har olika kunskap och erfarenhet vilket påverkar deras totala prestation (Hoogendoorn 

& van Praag, 2012, s. 13). I vår studie avser vi undersöka hur den kulturella mångfalden 

tas i beaktande både vid rekrytering till kontoret och vid sammansättningen av teamet. 

Det bör finnas störst utrymme att beakta mångfald inom kontoret eftersom det är en 

större grupp av anställda. Inom revisionsteamen kan beaktandet av mångfald variera 

beroende på hur stort teamet är. I ett större team finns större utrymme för att kunna be-

akta mångfald jämfört med i ett mindre team. 

 

Alla aspekter av mångfald, kön, ålder och kulturell bakgrund har därför inom forskning 

funnits vara personliga egenskaper som påverkar individen. Samtidigt som dessa 

personliga egenskaper skapar samhörighet kan de även leda till olika perspektiv i ett 

team. Därför är dessa personliga egenskaper som individerna har även något som är 

centralt för arbetet och uppbyggnaden av teamet. Vi väljer att inkludera dessa som 

personliga egenskaper då ett arbete kring mångfald bedrivs i olika utsträckning inom 

alla revisionsbyråer. 

3.4 Sammanfattande modell av teori 
Teoriavsnittet är kontinuerligt bearbetat utefter vilken riktning den insamlade empirin 

tagit. Till en början bestod det av teorier vi som forskare antog relevanta. Efter empiri- 

och analysavsnittet bearbetats reviderades teoriavsnittet. Dessa teorier är bearbetade för 

att analysera och till viss del stödja rekryterarnas och teamsammansättarnas resonemang 

om vad de tänker på och varför. För att förtydliga kopplingen mellan teori och 

problemet har vi gjort en modell (Se Figur 5). 

 

De två första teoriavsnitten om rekrytering och revisionsteam är inkluderade för att 

förstå de olika processerna och uppbyggnaden av teamen. Här är revisorns olika 

befattningar kopplade till uppbyggnaden av revisionsteamet. Samtidigt är även 

interaktion en del i teorin om revisionsteamets uppbyggnad. När teamets struktur och 

individens väg in i organisation är förklarad går det att föra in personliga egenskaper i 

resonemanget, något som förklarar både individen och teamet. Forskning inom olika 

områden har inkluderats för att kopplas till de resonemang specifika för revisionsteam 

som förs i empirin. De teorier som inkluderats för att förklara en individs personliga 

egenskaper är personlighet, kompetens och mångfald. Personlighet förklaras med 

femfaktormodellen. Femfaktormodellen beskriver individen enligt fem olika dimension-

er av personlighet. Kompetens är också en egenskap som finns hos individen. Individen 

kan ha viss kunskap, erfarenhet och olika attityd till att lära sig. Här är professionell 

skepsis en specifik kompetens för revisorer. Till personliga egenskaper kopplas även 

mångfaldsaspekterna; kön, ålder och kulturell bakgrund. De är beskrivande egenskaper 

hos en individ gällande om det är en kvinna eller en man, en yngre eller en äldre och 

vart individen har sitt ursprung ifrån. I fallet av ett team används mångfald för att 

förklara hur teamet som helhet är komponerat. De personliga egenskaperna hos 

individen väcker därför frågan om diversifiering när olika individer kombineras i team. 

De olika teorierna är sammanfattade i nedanstående modell över våra valda teorier (Se 

Figur 5).  
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Figur 5. Sammanfattande modell över valda teorier. 
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4. Empiri 
Nedan presenteras den insamlade empirin. Först redogörs för vilka respondenterna är. 

Sedan görs varsin redovisning för vardera intervjugrupp, det vill säga en för 

rekryterare och en för teamsammansättare, med fokus på teman vi funnit. De teman som 

redovisas är lika för båda grupper och består av: Personlighet, kompetens och mång-

fald. Professionell skepsis är inkluderat under resultaten från intervjuerna med team-

sammansättare. Först redovisar vi rekryterarnas svar, sedan redovisar vi team-

sammansättarnas svar. Detta mynnar ut i en sammanfattande tabell över resultatet som 

redovisats. 

4.1 Inledning 
Nedan sammanställs information om de respondenter som intervjuats, hur de intervjuats 

och hur lång tid intervjun tog. Rekryterarna och teamsammansättarna är kodade med 

nummer 1 till 5. Dessa nummer motsvarar vilken byrå som intervjuats, Rekryterare 1 

och Teamsammansättare 1 representerar alltså samma byrå, Rekryterare 2 och Team-

sammansättare 2 representerar samma byrå och så vidare. 

 

Tabell 7. Tabell över intervjuer med rekryterare. 

Respondent Intervju Längd 

Rekryterare 1 (Non Big 4, Top 7) Personligen 51 minuter 

Rekryterare 2 (Big 4) Telefon 40 minuter 

Rekryterare 3 (Non Big 4, Top 7) Telefon 40 minuter 

Rekryterare 4 (Big 4) Telefon 50 minuter 

Rekryterare 5 (Big 4) Telefon 40 minuter 

 

Tabell 8. Tabell över intervjuer med teamsammansättare. 

Respondent Intervju Längd 

Teamsammansättare 1 (Non Big 4, Top 7) Personligen 42 minuter 

Teamsammansättare 2 (Big 4) Personligen 48 minuter 

Teamsammansättare 3 (Non Big 4, Top 7) Telefon 60 minuter 

Teamsammansättare 4 (Big 4) Personligen 56 minuter 

Teamsammansättare 5 (Big 4) Telefon 60 minuter 
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4.2 Rekrytering – Personliga egenskaper hos individen 

4.2.1 Personlighet 

Att vara social är en egenskap som alla respondenter nämnt. Alla respondenter upplever 

social som ett brett begrepp och har velat definiera det, eftersom det kan innefatta olika 

egenskaper. Social förmåga anses viktig i arbetet. Den sociala förmågan kan också 

hänga ihop med konsultrollen, att individen kan lära sig arbeta säljande. Rekryterare 1 

beskriver att “Det är att ju att du kan ta alla... För att inom revisionsyrket... så möter 

man allt. Man ska klara av att kunna anpassa sig till det. För det är väldigt viktigt.” och 

tillägger att “...då gäller det att man har lite konsultrollen också. Den måste finnas, men 

är ju självklart något man lär sig.” Social förmåga handlar alltså om att kunna hantera 

olika personer och i revisionsyrket förknippas det med förmågan att agera som en 

konsult gentemot kund. Rekryterare 2 beskriver den sociala förmågan som förmågan att 

hantera andra människor, både i arbete med kollegor och i kontakt med kunder. “Det är 

ju ett socialt arbete, man arbetar alltid i team med andra människor och ute hos kund. 

Då handlar det mycket om att ha social kompetens och att kunna föra sig, man behöver 

ju inte vara något slags socialt geni, men att kunna ge andra ett trevligt och 

professionellt bemötande, det är viktigt.” Även Rekryterare 3 följer resonemanget att 

det är viktigt att vara social i arbetet med kunder. Den utvecklar till att beskriva den 

sociala kontakten som att den kan hjälpa till i arbetet eftersom revisorn ska inge för-

troende. ”Social behöver man vara, vad man nu definierar det som. Men kunna ta 

många olika människor, vi arbetar mot en bred palett av kunder, så det är viktigt att 

man ska kunna hantera och skapa förtroende hos många olika människor så det är väl 

vår definition av social förmåga. ”Rekryterare 3 tillägger att “En stark del är att trivas i 

sociala sammanhang, umgås med kollegor, uppskattas av klienter som man nu kan 

sammanfatta som en social förmåga, det är ju en viktig del.” Denna sociala förmåga kan 

alltså både vara en ren förmåga men också ett intresse som yttrar sig i att individen trivs 

med att umgås med andra personer. Rekryterare 4 beskriver social förmåga som något 

där individer de rekryterar ska vara “...lättsam, medlande, lätt att snabbt bygga nära 

relationer.” Rekryterare 5 följer resonemanget och beskriver det som ett relations-

skapande “Sen i och med att man arbetar väldigt mycket mot kund, är det viktigt att 

man kan bygga relationer. Att man är relationsskapande.” 

 

Två rekryterare betonade att social förmåga kan vara negativt i extrema fall. Rekryterare 

3 nämnde “Att vara översocial... har man inte känslan, så att man blir lite för mycket, 

är det ju absolut en nackdel... Men jag tror det är få som har den överförmågan eller 

vad man ska kalla det.” Vilket är ett exempel på när den sociala förmågan är för ut-

präglad och blir negativ. Det visar att det finns flera olika aspekter av den sociala 

förmågan. När den sociala förmågan leder till ett relationsskapande utan professionell 

distans kan arbetet påverkas negativt. Rekryterare 4 rörde ämnet och kopplade det till 

revisorns oberoende “...eftersom revisorn ska vara oberoende, och om man är alldeles 

för fokuserad på att skapa goda kundrelationer och inte hittar distansen mellan en 

kundrelation och en privat relation, då kan revisorns oberoende ifrågasättas och det är 

inte bra. Jag tror att det finns två olika delar av det, dels att man kan vara väldigt 

medlande, öppen och social men är det så att du har ett för stort behov av nära 

relationer... då är det inte bara positivt.”  

 

Noggrannhet beskrivs som en viktig egenskap av alla utom rekryterare 3. Av de andra 

rekryterarna betonas det att noggrannheten är viktig, men i viss mån, att se till att allting 

blir rätt är inte av största prioritet. Det viktigaste är en individ som kan kombinera 
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noggrannhet med ett effektivt arbetssätt. Rekryterare 1 beskrev att “Man kan säga att 

kring egenskaper så, självklart så är egenskapen att vara noggrann en viktig egenskap. 

För så är det i våran bransch. Men det är också en väldigt viktig egenskap att inte vara 

för noggrann. För annars får man aldrig saker ur händerna och då kommer man aldrig 

någonsin vidare.” Det är alltså viktigt att vara noggrann men balansera detta med en 

viss effektivitet. Rekryterare 4 beskrev noggrannhet som viktigt med koppling till 

effektivitet. Där beskrivs också kunden som en påverkande faktor. Arbetet ska i 

slutändan faktureras och en medarbetare som är för noggrann kommer inte att kunna 

leverera tjänsten till ett pris kunden blir nöjd med “...i ett konsultyrke när vi 

tidrapporterar till kund i slutändan så kan man inte sitta en dag med en liten fråga, 

även om det skulle bli jätterätt och helt perfekt är kunden inte beredd att betala för det. 

Vi vill att man ska vara noggrann men också ha ett fokus på arbetstempo.” och 

Rekryterare 5 beskrev noggrannhet som viktigt i just granskning “I början jobbar du 

väldigt operativt ute hos kunder och sitter med revisionen och där är ju noggrannheten 

en viktig del, att man levererar en bra granskning...” Sammanfattningsvis är alltså 

noggrannhet viktigt men måste ske med fokus på effektivitet. Noggrannheten ger en 

viss kvalitet på arbetet.  

 

Analytisk förmåga är något som alla utom en rekryterare ser som en kompletterande 

förmåga till noggrannheten. För att få ett bra arbetstempo och för att kunna släppa vissa 

små problem, krävs en förmåga att se helheten och vad som är viktigast. Rekryterare 1 

nämnde “Egenskapen att ha den analytiska förmågan är väldigt viktigt, att man kan dra 

en egen slutsats, att man kan få en övergripande blick på någonting.” och kopplade 

sedan detta till noggrannheten “Har man inte noggrannheten tillsammans med den 

analytiska förmågan kan den bli för mycket... så att man tycker att analysen den slår 

över allt.” Det är den analytiska förmågan som kompletterar noggrannheten för att 

arbetet ska bli effektivt. Rekryterare 2 beskrev också den analytiska förmågan “Man 

ställs ju inför mycket information som man ska kunna granska. Att få en förståelse för 

informationen, hur man ska hantera den, hur den hänger samman och... att kunna be-

arbeta och ifrågasätta den information man ställs inför.” Vilket visar att den analytiska 

förmågan används för att kunna hantera all information på ett effektivt sätt. Rekryterare 

5 nämnde också analytisk förmåga som en viktig del hos de anställda “I och med att 

man arbetar med siffror och ofta med problemlösning och riskhantering så är analys-

förmågan en viktig del också.”  

 

Vidare är personligt driv en förmåga som nämns av alla rekryterare. Det beskrivs som 

viljan hos individen att ta sig framåt, att utvecklas, men är också en förutsättning för att 

en individ ska kunna arbeta självständigt. Rekryterare 1 beskrev det som “Sen måste 

man ha ett personligt driv, för det är ett yrke som är ganska självständigt.” Det person-

liga drivet är alltså kopplat till hur en individ arbetar självständigt, det vill säga tar 

ansvar för sina uppgifter. Rekryterare 2 utvecklar med ”Personer som är drivna är 

också personer som ofta tar för sig och utarbetar mer socialt utmanande kontexter och 

på så sätt så får man också se modet, viljan, drivet, engagemanget och det sociala 

växa.” Rekryterare 3 nämner personligt driv som viktigt för att ta ansvar. Det handlar 

också om att visa att utmaningar söks samt nya uppgifter att arbeta med. Det behöver 

inte vara ett tvång, utan helst att en individ söker utmaningar och drivs av en inre 

motivation. “Vi ser att man ska visa ett driv och engagemang... Vi vill se att personen 

har tagit ansvar om det nu är ideellt eller på jobbet eller liknande för att visa att man 

drivs och för saker framåt” Rekryterare 4 rörde ämnet i sitt resonemang ”...lite grann 

den här inre drivkraften av prestation är bra tror jag.” men nämnde alltså att drivet gör 
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att individer presterar i sitt arbete. Denna prestation förklarade även Rekryterare 5 om 

hur individer behöver ett driv för att hantera sina uppgifter “Och driv, det är perioder 

när det är väldigt mycket igång samtidigt och då är det viktigt att man har drivet för att 

kunna ha flera projekt igång samtidigt och att man klarar av en hög arbetsbelastning 

skulle jag säga.” samt tillade hur drivet skapar affärer “Att man är intresserad av 

affärer, att man har ett intresse för att driva affärer framåt. Det blir ju allt viktigare ju 

mer senior man blir, men vi försöker se det redan nu, om det finns en potential i 

personen att kunna driva affärer längre fram.” Det betyder att trots att de yngre 

medarbetarna inte har ett ansvar för att locka kunder och uppdrag så ska potentialen att 

kunna driva affärer finnas. En del i att en individ drivs och vill utvecklas handlar också 

om viljan att lära sig.  Det kan relateras till att individen ska ha en viss nyfikenhet för att 

lära sig “...att man är nyfiken och vill lära sig mycket, i och med att det är mycket 

utbildningar kopplade till revisorsrollen. Mycket att lära så nyfikenheten är en viktig 

del.” 

 

Inom det rekryterarna reflekterar som personligt driv nämns även ansvar. Ansvars-

tagande är också en egenskap alla rekryterare utom en nämnt som viktig hos individen. 

Att kunna ta ansvar för sina arbetsuppgifter på så sätt att individen kan avgöra vad som 

hinns med att göra och vilken begränsning ansvarsområdet har. Rekryterare 1 beskrev 

det som viktigt att saker blir gjorda ”...vi jobbar ju sällan med en sak som vi får göra 

tills den tar slut och sedan börja på en ny sak. Vi jobbar med massa saker samtidigt och 

då gäller det att man är noggrann och strukturerad på det sättet att man ser till att inget 

faller mellan stolarna.” Rekryterare 2 reflekterade om ett ökat ansvarstagande ju längre 

tid den anställde har arbetat.  Vid rekrytering av en erfaren resonerade denne att “Ja, 

har man kommit en bit längre så innebär det mer ansvarstagande. Hos en erfaren finns 

ansvar för kunder, projekt och andra anställda. Har man erfarenhet så kanske man har 

en viss trygghet i att leda, eller trygghet i att ha kundansvar, så det är väl något som vi 

kollar efter.” Rekryterare 3 nämnde att ansvar är viktigt för att veta vad som förväntas 

bli utfört av den anställde “Det kan vara ansvarskänsla, ansvarstagande till exempel. 

Man måste kunna förstå, när börjar mitt ansvar och när slutar mitt ansvar för en 

specifik sak och gilla det.” och Rekryterare 5 kopplade, utöver ansvar över sina arbets-

uppgifter, detta ansvar till individens utveckling i karriären “Både rent arbetsmässigt 

och i sin egen karriär, vi har ju en väldigt tydlig karriärväg där man ansvarar för sin 

egen karriär, att man tar sig framåt.” 

 

Något ganska nära ligger förmågan att ta initiativ, ett nytänkande. Denna initiativ-

förmåga är alltså också förknippad med individuell utveckling. Denna nämndes av tre 

rekryterare. Rekryterare 3 resonerade att “Initiativ, att ta initiativ och gilla att ta och 

hitta nya lösningar är också en förmåga som är väldigt viktig. Komma med nya idéer 

och våga ta sig an dem.” Här lyfts att en individ ska våga ta för sig samt att de nya 

idéerna också genomförs. Rekryterare 4 lyfte kreativitet och innovation som viktigt. Här 

lyfts att förändringsbenägenhet är viktigt, något som gör individen mer öppen för 

förändringar. “Men primärt blir det ännu viktigare, att förutom att du är en bra kollega, 

att du har en problemlösningsförmåga, att du är kreativ...innovationslust, förändrings-

benägen.“ Rekryterare 5 kopplade att ta initiativ till att ta ett ansvar för att själv driva 

sitt arbete framåt “Förmågan att vara initiativrik, komma med idéer tycker vi är viktigt. 

Att man driver sitt eget arbete framåt och sin egen karriär framåt.” och tillade om just 

karriären att “...vi har ju en väldigt tydlig karriärväg där man ansvarar för sin egen 

karriär, att man tar sig framåt. Där krävs en hel del initiativförmåga för att ta sig dit 

man vill, att sätta upp mål och jobba mot det.“  
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Något som många nämnt är också att medarbetare kan ha olika personligheter, men 

ändå passa in i organisationen. Vikten ligger på att få en blandad grupp för grupp-

dynamik vilket nämndes av alla rekryterare. De personligheter som anställs ska 

komplettera de nuvarande personligheterna. Rekryterarna försöker se till vilka 

egenskaper nuvarande anställda har och sedan komplettera dem. Olika personligheter i 

revisionsgruppen anses positivt. Rekryterare 1 beskriver detta som att de söker individer 

att rekrytera med olika personligheter och förmågor “Det ska passa lite till alla. Men det 

är klart att har vi tyckt att vi har haft såna som är väldigt, väldigt duktiga på att vara 

slitvargar så ibland så vill man också ha någon som... är lite mer utåtriktad.” 

Rekryterare 2 resonerar i samma riktning om hur de arbetar med att anställa olika 

individer med olika personligheter. “...vi anställer så pass många att det finns ett 

ganska stort utrymme för att anställa olika personlighetstyper. Vi vill så klart ha en bra 

mix av personlighetstyper för att skapa gruppdynamik... väljer vi mellan två personer 

till en tjänst, där en är väldigt social och säljande och den andra är mer analytisk och 

drivande så kan vi se till arbetsgruppen. Vilka personer har vi redan här, och vad kan 

vi komplettera med och att sedan välja därefter.” Det är alltså viktigt att anställa olika 

personligheter för att komplettera de befintliga och därav skapa gruppdynamik. Det 

innebär att i valet mellan kandidater kan de kandidater som är lika nuvarande anställda 

väljas bort, till förmån för andra personligheter.  Däremot tillägger Rekryterare 2 att 

företagets värderingar är viktiga ”Sedan har vi inte en personlighetsmall som säger att 

man måste vara si eller så, utan så länge man ligger inom ramarna för våra värdering-

ar.” Detta lyfter även Rekryterare 3 “Sen ska man ha grundbeteenden som vi brukar 

prata om, som är viktiga för oss... Man kan vara ganska många olika typer av 

personlighet för att få jobb här hos oss. Det är bara positivt skulle jag säga.” Men att 

fokus ändå ligger på att komplettera och finna olika personligheter och förmågor. “Vi 

kanske behöver personer som tar lite mindre plats eller det kan vara någon som ska ta 

mer plats, att man behöver en person som är lite mer säljande eller någon som är mer 

analytisk. Så det är en stor del vi tittar på när vi rekryterar, när vi ser att det finns ett 

behov, hur kan vi komplettera gruppen?” Rekryterare 4 nämner också detta tänk på 

komplettering “...om man har personer som är väldigt mycket kreativitetspersoner i ett 

team så måste man ju kanske blanda upp det med personer som har mer realistiska och 

genomförande personlighetsdrag.” Rekryterare 5 nämner samma sak “Det försöker vi 

tänka på, vilka profiler har vi i våra nuvarande team och vilka personer behöver vi få in 

för att komplettera de teamen. Alla behöver inte vara superutåtriktade och kundbärare, 

det kan vara de som kanske trivs mer med att sitta med dataanalyser och liknande.” 

Fokus ligger alltså på att finna olika personligheter för att komplettera gruppen som 

helhet. Med gruppen eller teamet som vissa refererar det som menar de alla befintliga 

revisorer på kontoret. 

 

Det finns också ett samspel mellan personligheterna, ett utbyte mellan olika personlig-

heter som bidrar till gruppdynamik och prestation. Tre rekryterare nämnde detta sam-

spel mellan individerna. Rekryterare 3 reflekterade över att liknande personligheter är 

enklast att anställa men att olika personlighetsdrag som samspelar leder i längden till ett 

bättre arbete. “Ja det är ju både positivt och negativt. Det enkla hade ju varit att 

anställa personer med exakt samma personlighet. Det brukar ju i sig skapa en trivsel till 

en början. Där jobbar vi ju mycket med förståelse. Vi gör mycket teamövningar, vi har 

mycket i våra ledarskapsutbildningar om just förståelse och hur olika personer kan 

samspela och hur olikheter påverkar. Vad det kan tillföra en grupp, det är en viktig del. 

Det är inte bara att anställa olika personer utan man måste ju jobba med det också för 
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att det ska fungera i slutändan.” Rekryterare 4 beskrev detta samspel med fokus på att 

komplettera varandra. De tittar på vilka anställda de har och söker sedan en person som 

kan komplettera de personligheter som redan finns på plats “Det är klart att, det sam-

spelar, om man har personer som är väldigt mycket kreativitetspersoner i ett team så 

måste man ju kanske blanda upp det med personer som har mer realistiska och genom-

förande personlighetsdrag. Det är svårt att få fram exakt hur jag menar, men det är 

självklart att det spelar roll, man får gärna komplettera en kreativ person med en 

”doer”, en genomförare.” Rekryterare 5 nämnde också att liknande personlighetsdrag 

är enklast att arbeta med men att olika personlighetsdrag som samarbetar leder till en 

bättre dynamik. “Det är väl många som tycker att det är bekvämt att arbeta med 

personer som är lika en själv, men där försöker vi utmana och se till att vi får in lite 

olika typer av personer. Som sagt, alla behöver inte vara jätteöppna och sociala men vi 

försöker få våra medarbetare att förstå vinningen av att ha lite olika typer av personer i 

ett samarbete.” 

 

Personlighet tror fyra av rekryterarna att en individ kan arbeta med. Viljan att arbeta 

med sina svagheter ses som något som gör det möjligt att utvecklas. Över tid så kan den 

förändras och det finns en möjlighet för organisationen att påverka individer. 

Rekryterare 1 sade att “Jag tror att människor utvecklas. När man är 22 år gammal är 

man inte samma person som när man är 35 år gammal och man har inte heller samma 

personliga egenskaper. Man får ju samtidigt tänka sig att, oftast är man mer av allting 

när man är 22 år, när man är 40... då har man som anpassat sig till så mycket.” och 

tillade att “tryggheten gör ju att man förändras också i sin personlighet och 

framtoning.” Rekryterare 2 nämnde att individer troligtvis har en viss grund i sin 

personlighet men att det går att arbeta med “...man har någon sorts grundpersonlighet, 

en bas man har när man kommer in i ett företag och sedan så oavsett var man jobbar så 

kommer man att påverkas av sina kollegor, man kommer att påverkas av organisationen 

och kulturen och påverkas i den riktning man själv vill. Vill man utvecklas åt ett håll 

och det är något man själv verkligen vill så kan man ofta göra det.” Rekryterare 3 

resonerade också över denna grundpersonlighet men att personlighet till viss del går att 

forma “Förhoppningsvis är det vissa saker som man kan forma mot det vi tycker är 

viktigt. Sen har vi en syn på att man har vissa grundläggande beteenden kanske som är 

svåra att addera. Man kan komplettera men man kan inte helt börja på ny kula.” Även 

Rekryterare 4 beskrev denna grundpersonlighet med ett detaljerat exempel “...det finns 

vissa egenskaper som är djupare förankrat i dig som person. Det kan till exempel 

vara… behov av att lyckas. En inre drivkraft och i den skalan ligger också tävlings-

inriktning som en underparameter. Om man tar en person som är tävlingsinriktad, den 

jämför tentaresultat med sin bordsgranne, jobbar den på ackord ska den alltid vara lite 

snabbare än sin kollega. Den vill hela tiden vara lite bättre, men den behöver inte vara 

otrevlig eller lägga krokben för den personen utan det kan vara en god kollega, men 

har den här inre drivkraften av att alltid prestera bättre. Den personlighetstypen som 

exempel, tror jag, kan absolut mildras med åren.  Ibland börjar man få barn och få mer 

perspektiv på livet, att prestation inte är alltid är det viktigaste, men jag tror att den 

alltid kommer finnas där för den är väldigt djupt förankrad i dig som person. Så som 

svar, ja, personlighet ändras absolut över tid men jag tror att det finns grunddrag som 

man aldrig kommer ifrån. På samma sätt som om man är en minglande person som 

älskar att stå i centrum, som gillar att hålla föredrag, gillar att röra sig, gillar att bygga 

stora nätverk, självklart är det något man kan träna sig till att bli bekväm i, men du 

kommer aldrig att älska det. För det är inte du som person. Personlighet förändras men 

till en viss grad, du kan aldrig bli en ny person.” Det innebär alltså att en individ kan 
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förändras till viss del, men vissa personlighetsdrag eller förmågor är djupt förankrad i 

personen och kommer alltid finnas kvar. Dock kan dessa drag förmildras eller över-

speglas av andra förmågor. De ingående resonemangen tyder på att personlighet är en 

egenskap av stor vikt vid rekrytering. Samtidigt som den bedöms vid rekryterings-

tillfället reflekterar rekryteraren även över hur den kan anpassas i framtiden inom 

revisionsbyrån. Personlighet är därför en egenskap som rekryterarna lägger mycket 

energi på att bedöma. 

 

Nedan sammanfattas ovan förda resonemang gällande personlighet i text vilket följer av 

en sammanfattande tabell (Se Tabell 9). De personligheter och förmågor som 

rekryterare ansåg viktiga var alltså social förmåga, noggrannhet, analytisk förmåga, ett 

personligt driv, initiativtagande och ansvarstagande. Den sociala förmågan är viktig i 

arbetet som revisor då det är ett konsultjobb. Konsultrollen innebär att de anställda för-

väntas visa ett intresse för sina kunder och skapa relationer. Denna sociala förmåga kan 

vara negativ om den är för hög då det kan leda till en svårighet att säga ifrån. Noggrann-

het är viktigt för att arbetet ska hålla en viss kvalitet gentemot kund. Brist på noggrann-

het kan göra att viktiga aspekter missas. Dock får inte noggrannheten vara för över-

hängande då det kan leda till ineffektivitet eftersom arbetet då tar för lång tid. Analytisk 

förmåga är viktigt då det gör att individen har en övergripande blick på problemen. 

Detta balanserar noggrannheten för att skapa effektivitet i arbetet. Det innebär att 

revisorerna vet vad de ska titta på. Ett personligt driv gör att individerna tar sig framåt 

och utvecklas. Detta är viktigt i rollen som revisor då de följer en karriär från junior upp 

till manager eller partner. Det kopplas även till att vara självständig. En individ behöver 

ett personligt driv för att kunna ta sig an sina uppgifter på ett självständigt sätt. Nära 

denna förmåga ligger initiativtagandet. Det innebär att revisorer måste kunna hitta nya 

lösningar och nya idéer för att ta sig fram i arbetet. Till sist är ansvarstagande viktigt för 

att revisorer ska ta ansvar över sina uppgifter. De förklarar det som en ansvarskänsla 

som kan vara olika. De som känner mer ansvar tar mer ansvar för uppgifter och kan 

därför få ansvar för fler eller andra uppgifter. Det är många olika personligheter och 

förmågor som nämnt och förklarats varför de är viktiga. Men rekryterarna arbetar med 

att finna en blandning av personligheter och förmågor för att skapa en bra dynamik. 

Dynamiken uppnås med en mix av olika individer. 

 

Tabell 9. Sammanfattning över resonemang kring personlighet förda av rekryterare. 

Viktiga personligheter Förda resonemang 

Social förmåga Intresse för andra, konsultrollen, relationsskapande. 

Noggrannhet Noggrann men effektiv, skapar kvalitet. 

Analytisk förmåga Övergripande blick för effektivitet. 

Personligt driv För att ta sig framåt och utvecklas. 

Initiativtagande Hitta nya lösningar. 

Ansvarstagande Ta sitt ansvar, känna ansvarskänsla. 

Övriga aspekter gällande personlig-
het 

Förda resonemang 

Blandad grupp En mix av personligheter. Skapa ett samspel mellan 
olika personligheter för en bra dynamik. 

Förändrad personlighet Personlighet förändras över tid, går att utveckla, arbeta 
med. Men det finns en grundpersonlighet. 
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4.2.2 Fiktiva individer 

I intervjuerna presenterades fem fiktiva individer (Se Appendix 2). Alla individer har 

positiva och negativa aspekter kopplade till sig, för att få respondenten att värdera och 

för att föra ett jämförande resonemang. Nedan presenteras resonemangen kring dessa. 

 

Den första individen motsvarade personlighetsdraget extrovert. Individen är intresserad 

av att nätverka och knyta kontakter. Dock ser individen ingen anledning att dubbelkolla 

sitt arbete. Alla rekryterare utom en reflekterade över den sociala förmågan som positiv. 

Rekryterare 1 beskrev “Att den tycker om att nätverka och är social och trevlig det är 

jättebra. Även om den tar fikarast i 10 minuter extra, kan den ta det mot en kund är det 

inget jag säger något om men på lång sikt kan det ju vara ett problem.” men 

reflekterade över att individen inte får vara för social så det påverkar arbetet. Detta 

reflekterade även Rekryterare 2 över “Det är klart att personen verkar vara socialt 

duktig och engagerad och har viljan och drivet där. Det är klart att det kanske är en 

liten varningsklocka där att man lägger för stort fokus på de sociala faktorerna, och 

drar ut fikat tio minuter extra.” Rekryterare 4 ansåg endast dessa sociala egenskaper 

som positiva med en kort reflektion “Det känns som en person som är väldigt effektiv, 

snabb, en minglare, en lagspelare, självsäker, många bra egenskaper…” Rekryterare 5 

förklarade hur de söker efter detta extroverta drag i sina rekryteringar genom att kolla 

ifall de varit aktiva i exempelvis studentföreningar “Just att nätverka är ju en jätteviktig 

del och det är ju också något vi tittar på när man söker, på CV:t då, om man har varit 

med i studentföreningar, det är ju meriterande. Att arbeta i grupp som jag varit inne på 

är ju jätteviktigt.” Denna individ värderades som positiv samtidigt som flera av 

respondenterna antydde att individen kunde vara aningen för socialt engagerad. 

 

När det gällde draget att inte kolla vid tveksamheter reagerade alla rekryterare utom en 

negativt. Rekryterare 1 förklarade att “Det här med stor självsäkerhet är inte bara en 

bra förmåga. Framförallt om den går till att man blir lite, aningen grandios och tycker 

att man kan allt, för det kan man verkligen inte och det blir då en kvalitetsrisk för oss.“ 

Det uttrycks som en kvalitetsrisk om anställda inte är tillräckligt noggranna. Rekryterare 

2 nämnde också just kvalitet “Sedan att man inte vill dubbelkolla saker det är väl en 

stor fara. För allt måste ju genomföras med kvalitet.” Rekryterare 4 uttryckte sin tvek-

samhet kring denna sociala person som kunde bli lite slarvig i sitt arbete “...men att man 

inte ser något behov av att dubbelkolla vid tveksamheter, då tror jag att man kommer få 

det väldigt svårt. Jag tror att man måste nog veta när man ska dubbelkolla. Jag är klart 

skeptisk, jag tycker att den personen kan låta lite hastig och lite slarvig och jag tror att 

det i kombination med självsäkerhet gör att man kanske inte har självinsikten i att man 

behöver jobba med det, så klart tveksamt.” Denna brist på noggrannhet skapar tveksam-

het hos rekryterarna. Även Rekryterare 5 anser detta som en riskfaktor men tillägger att 

det går att arbeta med “...sedan är det såklart en stor risk att man inte dubbelkollar 

arbetet. Eftersom det är revision man arbetar med så blir det inte så bra om man råkar 

göra fel... Så där skulle man vilja feedbacka personen till att vara lite mer noggrann i 

sitt arbete.” Den rekryterare som inte reagerade negativt var Rekryterare 3 som ansåg 

att helheten är viktigare än noggrannhet “Tänker man revision är det kanske mindre 

fokus på noggrannhet, där tittar man lite mer på helheten. Där skulle han eller hon 

säkert passa in. Redovisning kanske tveksamt.” Överlag gav alltså denna individ 

blandade reaktioner. Den sociala sidan var stark, men reaktionen var aningen tveksam. 

Att individen då hade ett mindre drag av noggrannhet var negativt. Den sociala aspekten 

var viktig, men trots det måste individen i grunden vara noggrann för att hålla kvalitet i 
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sitt arbete. Den har alltså både positiva och negativa sidor vilket gör att rekryterarna är 

positiva men ändå till viss del tveksamma. 

 

Den andra individen motsvarar en samvetsgrann person som tar ansvar för sitt arbete 

och är duktig på att organisera. Dock är personen motvillig mot andras idéer vilket 

motsvarar en låg samstämmighet. Denna individ är någon som rekryterarna anser som 

passande i deras organisation med hänsyn till förmågan att ta ansvar och strukturera. 

Rekryterare 1 beskrev “Ja, den här skulle man förmodligen anställa med hoppet om att 

den förmodligen förstår att samarbete är bättre. Ändå det att man är teoretiskt duktig 

och kan strukturera sig själv, det är bra egenskaper att ha som revisor. Det här med att 

den är ovillig att ta emot förslag och idéer från andra, det som kan bli ett problem är ju 

i revisorsyrket.” Vilket visar hur individens strukturerande är positivt men att oviljan att 

ta emot andras idéer är något som bör bearbetas. Rekryterare 2 bekräftade detta 

resonemang “Här ser vi lite mer en person som är strukturerad och noggrann. Så klart 

är det som tidigare nämnt viktiga egenskaper.” och tillade hur dess låga samstämmighet 

är ett problem “Däremot lite ovillig att ta emot förslag och idéer det är ju en nackdel i 

det också. Att man inte är lyhörd och kan bolla idéer och tankar.” Rekryterare 3 ansåg 

också att detta är en person de skulle rekrytera med resonemanget att samstämmigheten 

går att arbeta med “Spontant låter det som en ganska kompetent person som har många 

rätt. Den senare delen tror jag är något man får jobba med och prata om som chef eller 

vad det nu är. Men det låter som en person vi absolut skulle kunna rekrytera...” 

Rekryterare 4 tror detta är en bra personlighet för en konsult men anser som de andra att 

samstämmigheten bör arbetas med “Det verkar som att det finns bitar som den här 

personen kan jobba med, det här med att ta emot förslag från andra... men det här med 

att kunna övertyga andra, jag tror nog att man kan nog, jag tror att det kan vara en bra 

konsult ändå. Men det är klart den måste ju lära sig att lyssna på andra, att ta in andra 

inspel, det låter ju inte som en riktig teamplayer. Men jag skulle vara mer öppen för det 

i alla fall.” Rekryterare 5 var tveksam till denne individ “Låter ju som en väldigt driven 

och ambitiös person, vilket såklart är bra… Detaljförmågan är ju också viktig som 

revisorsassistent. Däremot är det ju en jätterisk om personen inte tycker om att arbeta 

med andra. Det låter ju lite som att den här personen kanske är mer av en ensamvarg. 

Det har ju vi svårt att få in i våra team, i och med att det är så viktigt med team-

arbetet.” Rekryterare 5 ansåg att denne är svår att passa in i team då denne verkar trivas 

med att arbeta själv. I den här individen finns noggrannheten som individ 1 saknade. 

Respondenterna uppskattar individens kapacitet, men trots det anser de att öppenhet för 

andra idéer och medarbetare är viktigt. De flesta ställer sig tveksamma till om individen 

i första hand skulle rekryteras. 

 

Den tredje individen är en öppen person som trivs i nya kulturer och uppgifter. Dock 

kan individen uppfattas som svår att få att utföra arbetsuppgifter på det sätt som byrån 

alltid gjort. Denne påpekar ofta organisationens arbetssätt och hur uppgifter kan utföras 

på andra sätt som denne upplevt i andra länder. Denna gav delade reaktioner. Vissa 

ansåg att denne verkar svår att arbeta med. Andra ansåg att denna kommer med bra 

inslag och idéer. Rekryterare 1 såg inget värde i denna individ med fokus på teoretisk 

kunskap “Vi kan säga att meriten att ha jobbat i Kina och Spanien är inget som över-

glänser någonting annat. Ur ett perspektiv att utveckla sig själv är det bra. Men rent 

teoretiskt är det ingenting.” Det skulle alltså behövas mer information för att kunna ta 

ett beslut om denna individ. Vidare tillade Rekryterare 1 att ifrågasättandet är negativt 

och avslutade med att denne troligen inte är någon de skulle anställa “Personligen 

tycker jag att det är svårt med människor som är pessimistiska, man ska vara positiv 
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och lyhörd… Så den skulle nog ha svårare att få jobb.” Rekryterare 2 ansåg att 

erfarenheten av att vara utomlands var positiv med hänsyn till att individen blir trygg 

och socialt säker “Att vara utomlands är bra, vi tror att man lär sig mycket av att stå på 

egna ben. Även att man är socialt säker och trygg och att det går bra. Det hör ju lite 

ihop med att man varit mycket utomlands, att man skapar en trygghet i sig själv.” När 

det gällde ifrågasättandet så ansåg Rekryterare 2 att förslagen om arbetssätt ses som 

positivt eftersom det kan lyfta fram nya idéer och därav förbättra “...om det används till 

att verkligen lyfta fram idéer för att förbättra saker, då är det ju bra...” Rekryterare 3 

ansåg att utlandserfarenhet inte räcker i sig och förde ett kort resonemang där det 

framkom att mer information kring individen behövs för att fatta ett beslut “Då hade 

jag velat ha något mer att ta på snarare än att man är äventyrlig och vill träffa andra 

kulturer vilket är positivt men jag skulle vilja se något mer.” Rekryterare 4 reagerade på 

just nytänkandet i att komma med förslag på nya arbetssätt “...jag tycker att det är ju en 

ganska relevant fråga. I andra länder gör de så här, varför gör inte vi så? Det önskar 

man ju att fler gjorde, ifrågasätter konventionella arbetssätt. Det är ju den här 

kreativiteten och nytänkande, såna bitar...” Det ses som kreativt och nytänkande att 

komma med idéer vilket gör att sättet att uttrycka sig på ifrågasätts. Rekryterare 5 ansåg 

att utlandserfarenhet är bra då detta visar på social förmåga “Bra med utlandserfarenhet-

er såklart och har stött på andra typer av kulturer, att man är social är viktigt och grupp-

arbeten verkar personen tycka om och det är bra.” Rekryterare 5 resonerade också att nya 

förslag är positivt och anser att det är sättet att uttrycka sig på som är problemet “...det 

är bra att den utmanar hur man arbetar och försöker komma med andra vinklar och 

andra idéer på hur man kan arbeta. Man kanske bara får förmedla till personen att den 

gärna får framföra sina åsikter lite mer positivt så tror jag att det skulle gå jättebra.” 

Sammanfattat kan denna individ ses både positivt och negativt. Utlandserfarenhet 

värderas av vissa rekryterare som positivt men av vissa inte alls. Ifrågasättandet kan tas 

på olika sätt. Vissa anser att detta ger ett nyskapande med kreativitet och 

idégenererande. Dock med tillägget att sättet att uttrycka sig på kanske kan förbättras. 

Andra anser att utlandserfarenheten inte är en merit stor nog att vara avgörande. 

 

Individ 4 är en samstämmig person som vill få andra hörda. Individen tar upp andras 

idéer men kan ha svårt att få sin egen åsikt igenom. Rekryterare 1 ansåg att denne 

individ har möjlighet att växa i sin roll. Att ta hänsyn till andra är positivt men dess 

egna åsikter behöver också tas i beaktande. Här betonas att individen kanske inte själv 

kommer välja att sätta sig i en ledarroll. “En person som inte riktigt står upp för sig 

själv och medlar hela tiden… Däremot så att fånga upp andras idéer och få andra att 

känna sig sedda, det är ju en egenskap som är viktig när man ska börja leda ett team 

och ha andra assistenter under sig. Men det är klart ska man kunna leda ska man ju 

vara tydlig. Då kan det vara svårt att ha egenskapen att man mesar ur. Men jag kan 

tänka mig att en person med den här sammansättningen kan växa i den rollen när den 

lite grann tvingas till det.” Rekryterare 2 resonerade likadant. Denne är uppskattad av 

andra men att inte kunna lyfta sin egen åsikt är negativt “Däremot är det ju en nackdel 

där i att om man har en bra åsikt så lyfts inte den fram. Däremot att visa uppskattning 

och lyfta fram andra är ju en bra egenskap i sig.” Rekryterare 3 reflekterade över att 

detta är en vanlig individ hos dem. Det är bra att vara uppskattad av klienter med sin 

medlande förmåga men det får inte gå till överdrift “Det här skulle jag säga är en 

ganska vanlig individ hos oss... Det är självklart positivt i många hänseenden att man 

får andra att bli sedda och är uppskattad av kunder och klienter. Men ibland måste man 

kunna sätta ner foten. Det är en ganska svår sak att arbeta med också men det går ju 

självklart med feedback och sådana saker.” Detta är alltså en individ som går att arbeta 
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med för att den ska lyfta sina egna åsikter, samtidigt som rekryterare 3 tycker att det kan 

vara svårt att få den här personen att få fram sina åsikter mer. Rekryterare 4 resonerar 

lika, att denne går att lära upp för att lyfta sina egna idéer “Vänder kappan lite efter 

vinden, lite konflikträdd, men samtidigt verkar väldigt uppskattad av klient och verkar 

väldigt uppskattad av andra. Jag tror att är det en junior profil så är det något som kan 

växa fram och coachas fram via ett gott ledarskap. Att våga uttrycka sig, att stå på sig, 

att bidra med sina åsikter, frispråkighet, det är något som man kan utveckla. Jag skulle 

säga att denne känns rätt intressant.” Dock tror Rekryterare 4 att detta är en junior 

profil utan att reflektera över hur resonemanget skulle varit om det framkom att denna 

var en senior profil. Även Rekryterare 5 resonerade att denna är en bra person som 

behöver lära sig att få sin åsikt hörd “Ja, personen kanske måste bli lite bättre på att stå 

på sig och säga sin åsikt. Sen är det väl bra att det är majoritetens åsikt som väljs i 

slutändan, att man inte stångar sig blodig för det man vill. Tycker annars att det låter 

som en bra person, som kanske måste stå på sig lite mer.” Denna individ fick positiv 

respons av alla rekryterare. Det anses positivt att få andra hörda då detta uppskattas av 

både medarbetare och klienter. Dock bör den coachas till att lära sig få sin egen åsikt 

hörd också. Samtidigt tvivlar några av rekryterarna på hur mycket det går att förändra, 

där det kan ses som avgörande att individen måste påverkas av andra för att ta ledar-

rollen och att ta för sig. 

 

Den femte individen är en neurotisk person som tycker det är jobbigt att fatta beslut och 

har svårt att släppa misstag. Denne lyfte aspekten om utbrändhet hos alla rekryterare. 

Rekryterare 1 beskrev att “Däremot att inte kunna släppa misstag det är, när man är 

ny, om man tar alla de misstag man gör personligt kommer man ha väldigt tunga första 

1,5 år och risken är att man inte orkar mer än 1,5 år. För det finns så mycket som man 

inte ser. Det kanske inte är misstag men det finns saker som man helt enkelt inte ser.”. 

Det visar på att det neurotiska draget där individen mår dåligt över misstag och känner 

starka känslor i samband med misstag är skadligt. Individen förutspås i så fall inte orka 

med arbetet där misstag är något som händer. Rekryterare 2 beskrev att denna individ 

kan vara positivt i aspekten att den kan leverera men risken för utbrändhet finns om den 

tar på sig för mycket “Det har mycket att göra med hur man hanterar det, om personen 

klarar av det bra, så är det ofta en bra personlighetstyp som levererar så länge den inte 

faller under trycket där.” Rekryterare 3 tog också upp utbrändhet med hänsyn till att en 

revisor måste vara beredd att fatta beslut. Dessutom kommer misstag göras och därför 

måste en individ kunna släppa misstag. Här reflekteras över faktumet att individen 

kanske sätter sådan press på sig själv att det blir skadligt. Här är rekryterare 3 tveksam, 

då individen utifrån detta visar på ett beteende som kan leda till utbrändhet som revisor. 

“Här är det lite problematiskt skulle jag säga med att det är jobbigt att fatta beslut och 

att det är svårt att släppa misstag för det kommer man ju göra. Det kan ju leda till att 

man sätter press på sig själv och tar på sig för mycket också. Det här är en person för 

mig som ligger i riskzonen för att bli utbränd efter några år så det skulle jag vara lite 

vaksam för.” Även Rekryterare 4 reflekterade över hur detta kan vara en bra person 

men att den behöver hjälp för att inte ta på sig för mycket. Samtidigt kräver den här 

individen coachning, vilket gör att det neurotiska i att inte släppa misstag och att ta på 

sig mycket ses som ett problem. “Som arbetsgivare känns ju det där också som en bra 

kandidat men däremot behöver man ju utifrån ett rent förebyggande rehabiliterings-

perspektiv, så måste ju chefen vara väldigt medveten om att den här behöver nog 

coachas i att inte ta på sig för mycket, att inte bära med sig jobbet hem.” Rekryterare 5 

beskrev också hur den här individen skulle kräva stöd från någon som lär denne att 

avlasta sig från för mycket arbete. Här lyfts även att prioritera i arbetet är något som 
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skulle kunna underlätta för individen. “Det låter som en person som har tendenser att 

kunna gå in i väggen. Som vill göra bra ifrån sig, som inte säger nej, vill att alla ska 

tycka gott om personen. Med en sån person tror jag det är viktigt att man har tydligt 

stöd från en... karriärcoach som hela tiden finns där, som hjälper personen att avlasta 

och prioritera.” Detta är en individ som kan anses bra i organisationen om den inte tar 

på sig för mycket arbete. Anledningen till att individen anses som bra är för dennes 

kapacitet att arbeta och leverera. Det är en individ som kan vara önskvärd men som för 

att prestera behöver stöd och handledning i att släppa misstag och inte ta på sig en så 

stor arbetsbörda att det blir skadligt för individen. 

 

Efter genomgången av alla individer frågade vi om det fanns några personlighetsdrag 

som de ansåg bättre eller sämre av de tidigare nämnda individerna. När det gällde bra 

förmågor tog Rekryterare 1 upp förmågan att strukturera “Duktig på att planera och 

skapa struktur i grupparbeten, det skulle jag säga är ganska viktigt.” och det sociala 

“Sedan att gärna delta i sociala sammanhang och umgås med kollegor.” Rekryterare 2 

tog också upp förmågan att skapa struktur samt att vara socialt duktig. Här kopplas de 

egenskaperna som lyfts som positiva till att det är dessa som revisionsbyrån letar.  “De 

tar ett stort ansvar, något särskilt bra som VG i alla ämnen, de var duktiga på att 

planera och skapa struktur. Att man är social och driven, bra betyg och extrajobb, att 

man håller det man lovar då ser man ju det här drivet och ambitionen jag pratade om 

innan som vi ser positivt på.“ Rekryterare 3 ansåg den sociala förmågan som viktigast 

med fokus på att arbetet med kollegor och klienter ska fungera bra “En stark del är att 

trivas i sociala sammanhang, umgås med kollegor, uppskattas av klienter som man nu 

kan sammanfatta som en social förmåga, det är ju en viktig del.” Rekryterare 4 ansåg 

också att den sociala förmågan är viktig, främst gentemot klienter. Här lyfts det att det 

är en viktig egenskap. “Sen så tror jag att det är viktigt, det här med att man går hem 

hos klienter. Det fastnade jag för. Att de känner sig sedda och behövda, det är precis 

det klienterna behöver.” Även Rekryterare 5 nämnde just den sociala förmågan, då för 

att kunna samarbeta men också för att skapa kontakter “...förmågan att arbeta i grupp 

och att knyta kontakter. Den tycker jag är viktig.” De viktigaste personligheterna som 

de nämnde var alltså förmågan att strukturera samt den sociala förmågan. Struktur 

behövs för att arbetet ska bli gjort på ett effektivt sätt. Den sociala förmågan behövs för 

att hantera klienter, samarbeta men också knyta kontakter. 

 

När det gällde sämre förmågor nämnde Rekryterare 2 hur brist på noggrannhet är en 

fara och därför den största negativa aspekten som kan återfinnas hos individerna.  Här 

nämns också den femte individen och rekryteraren för ett resonemang att neurotiska 

individer kan ha ett beteende som är skadligt för sig själva och att det kan vara svårt att 

hantera denna egenskap i ett krävande yrke såsom revisorsyrket “Individ 1 som inte vill 

dubbelkolla och kanske är lite slarvig i arbetet är väl den största faran av nackdelarna 

här. Sedan individ 5 kan det bli en nackdel om man inte lär sig slappna av, att man då 

inte kan hantera ett krävande arbete kan bli skadligt för individen i sig vilket vi så klart 

inte vill. Man vill att alla ska må bra på arbetsplatsen. Så det kan ju också vara en 

potentiell fara.” Rekryterare 3 reflekterade över den neurotiska individen och drog en 

egen slutsats, en koppling till kontrollbehov. Här ansåg Rekryterare 3 att personen 

kändes som en person med kontrollbehov, något som är svårt att arbeta med och detta är 

kopplat till den neurotiska personligheten “Kontrollbehov har vi märkt är svårt att 

jobba med. Om vi nu pratar om individ fem till exempel, självklart ska man leverera och 

vara pålitlig och sådana saker. Men eftersom vi jobbar i en bransch där mycket går 

ganska fort, vi jobbar på debitering, så måste man också känna av vad som är ”good 
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enough” och kunna släppa när det är något man missat också.” Rekryterare 5 ansåg att 

brist på noggrannhet ej är att acceptera, därför är det den största negativa aspekten bland 

individerna. “Personen som inte ser någon mening med att dubbelkolla vid tveksamhet-

er, det är ju ett big no no för oss” De personlighetsdrag som sågs som negativa var 

alltså brist på noggrannhet och neurotiska personer. Noggrannhet behövs för att 

revisionen ska ske med rätt kvalitet. Neuroticism är negativt eftersom det är skadligt för 

individen samt att det är svårt att arbeta med om det innebär att individen har ett 

kontrollbehov. 

 

För att sammanfatta ovan förda resonemang så gav de fiktiva individerna någorlunda 

liknande svar (Se Tabell 10). Individ 1 ansågs som positiv med sin sociala förmåga men 

att den ej dubbelkollar vid tveksamheter gav negativa reaktioner av rekryterarna. Individ 

2 ses som positiv i och med att den är strukturerad och duktig det vill säga samvets-

grann. Dock anses oviljan mot andras idéer som negativt. Individ 3 gav minst liknande 

svar, den anses till viss del positiv med sin utlandserfarenhet och öppenhet. Däremot 

initiativtänkandet ses som positivt med hänsyn till att dessa initiativ kan uttryckas på ett 

bättre sätt. Individ 4 ses som en samarbetare, en lagspelare som är positivt i och med att 

revisorer arbetare i team. Dock måste denna lära sig att få sin egen åsikt hörd. Gällande 

individ 5 anses den kunna vara en bra medarbetare. Den behöver vägledning för att inte 

bli utbränd. De viktigaste förmågorna vid en generell reflektion över alla fiktiva 

individer var social förmåga och förmågan att strukturera. Oönskade personligheter är 

brist på noggrannhet och neuroticism. 

 

Tabell 10. Sammanfattning över resonemang kring de fiktiva individerna förda av 

rekryterare. 

Fiktiva individer Förda resonemang 

Individ 1 Social förmåga är positivt, att ej dubbelkolla ses som negativt. 

Individ 2 Att vara samvetsgrann ses som positivt. Att inte ta emot 
andras idéer ses som negativt. 

Individ 3 Att vara öppen ses till viss del som positivt. Att vara initiativ-
tänkande ses som positivt. 

Individ 4 Att vara samstämmig ses som positivt. Att inte få sin egen 
åsikt hörd ses som negativt. 

Individ 5 Att vara neurotisk lyfter frågan om utbrändhet. En neurotisk 
person behöver vägledning. 

4.2.3 Kompetens 
När den personliga egenskapen kompetens lyftes, ville rekryterarna förklara detta 

beroende på vart i karriären revisorerna befinner sig. Hos juniora medarbetare antar alla 

rekryterarna att de flesta har samma kunskap. Att en individ gått igenom kurserna och 

kan visa att grundkunskaperna finns är viktigt. Däremot poängterade många av 

rekryterarna att betyg inte i sig är avgörande. Att betyg är ett mått, men att faktorer 

utanför skolan kan påverka betygen och att en person inte kan bedömas endast utifrån 

sina betyg. Engagemang och extrajobb utanför studierna ses som positivt, då det även 

kan visa en del av hur individen är som person. Rekryterare 1 beskrev att “Vi tittar ju 

på betyg men det är ju ett otroligt trubbigt instrument... man ska ha utvecklat en så bra 

bas att man snabbt kan förstå hur man ska göra det här.” Det är alltså viktigt för 

juniora att inneha en viss grundkompetens. Rekryterare 2 reflekterade också över dessa 

grundkunskaper. Det innebär också att de inte kan utföra något kunskapstest inom 

revision, då det är en metodik som lärs ut till de som anställts. Det betyder att det inte 
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finns något krav på kompetens inom revision, mer ett krav på grundförståelse från en 

ekonomiutbildning. “När vi anställer nyutexaminerade så, när man kommer direkt från 

skolan så kan man ju jättemycket men ändå ingenting på samma gång. Det vi söker där 

är att de ska ha fått med sig någon sorts grund och förståelse, att de har förstått basic-

sakerna helt enkelt. Sen så vet vi om att man inte kommer kunna leverera på jobbet 

direkt, utan där hjälper vi också till med mycket lärande och utbildning under första 

tiden. Så vi har väl inget krav på någon viss kompetens så, men en grund att stå på, det 

är väl vad vi kräver kompetensmässigt.” Juniora medarbetare förväntas alltså ha en 

övergripande förståelse med sig från sin utbildning. Det innebär alltså att för att bli 

revisorsassistent krävs en högskoleutbildning, där individen läst relevanta kurser för 

yrket samtidigt som betygen på kurserna blir en del av en helhetsbedömning. 

Rekryterare 2 tillade även hur detta går att se från betyg “Sen så ser man en ekonomi-

utbildning med hyfsade betyg så har man ändå det med sig. Då ser vi i skrift att det 

finns där.” Men fortsatte med att förklara att det sker en helhetsbedömning “Vad har 

man för utbildning, betyg, om man har jobbat, om man har engagerat sig, vad mer man 

har gjort. Det görs alltid en helhetsbedömning av kandidaten och vad man har gjort.” 

Där det lyftes att extrajobb, det vill säga viss erfarenhet är positivt. Rekryterare 3 

nämnde också att dessa juniora revisorer har begränsad kunskap vilket gör att fokus 

faller på personlighet “Om vi fokuserar på juniora medarbetare, så pratar vi de som 

kommer direkt från universitet. Där är personliga egenskaperna viktigare än den 

faktiska kunskapen kan man säga. Man kan inte så mycket revision när man kommer 

från skolan utan det är vår uppgift att lära och då handlar det om att hitta rätt person.” 

och tillade att “Attityder och intresse och sådana förmågor är viktigare för oss många 

gånger.” Vilket visar hur attityden spelar in. Denna attityd reflekterade även 

Rekryterare 4 över “Söker vi en junior person då tänker vi i princip inte på kunskap och 

erfarenheter, då tänker jag väldigt mycket på ambition, engagemang, viljan och 

attityd.” Rekryterare 5 sa också att kunskapsmässigt förväntas knappt ingenting av en 

junior revisor “Rent kompetens, om man ska bryta ner det till revisionskompetens så 

förväntar vi ju oss i princip ingenting av våra nya medarbetare. I och med att vi vet att 

man inte får lära sig så mycket om just revision i utbildningen på universitetet. Det är 

därför som vi har ett så stort utbildningspaket som man får gå när man är 

nyutexaminerad hos oss.” Så, dessa juniora medarbetare ska ha viss kunskap med sig 

från sin utbildning, men vikt ligger vid attityden att vilja lära sig. 

 

Seniora medarbetare upp mot påskrivande förknippas med en större erfarenhet av yrket. 

Samtidigt finns det högre förväntningar om ledarskapsförmåga, kundrelationer och att 

passa in i företaget. Rekryterare 2 beskrev hur erfarenheten leder till trygghet i arbetet 

“Hos en erfaren finns ansvar för kunder, projekt och andra anställda. Har man erfaren-

het så kanske man har en viss trygghet i att leda, eller trygghet i att ha kundansvar, så 

det är väl något som vi kollar efter.” och “...rekryterar man någon som kommer att ha 

en ledande position, så är det klart att då krävs mer ledaregenskaper och erfarenhet. 

Men grundegenskaper och värderingar tror jag ändå är desamma.” Här visades också 

på att den grundläggande attityden bedöms ska vara liknande hos alla medarbetare 

oavsett kompetens.  Rekryterare 3 reflekterade över hur seniora förväntas besitta 

specifik kunskap“...rekryterar vi en senior arbetare då är vi mer kritiska till vad de 

besitter för faktisk kompetens om det nu är redovisning, revision eller speciella frågor. 

Det blir en ganska stor skillnad där som vi måste ha koll på helt enkelt” Även 

Rekryterare 4 sa att erfarna revisorer förväntas ha rätt kunskap för att arbeta mer själv-

ständigt“...en erfaren revisor, så vill vi ha en person som är duktig så klart. Då är det 

viktigare vad man kan… en äldre, mer erfaren person, dem förväntar vi oss mer av att 
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de är självgående och bidrar direkt från start.” Rekryterare 5 reflekterade över trygg-

heten i arbetet som en erfaren revisor har “Då kanske det faller sig mer naturligt att 

vara en relationsskapande person, att knyta kontakt med kunder. Tycka att det känns 

mer bekvämt.“ En erfaren revisor är alltså förknippad med trygghet i sin sociala för-

måga inom arbetet men förväntas även besitta viss kunskap inom yrket. 

 

Kurserna som krävs för auktorisation lägger rekryterarna vikt vid oavsett om det är en 

erfaren eller en oerfaren medarbetare. Om kravet inte uppfylls ska ofta en ambition 

finnas att bli auktoriserad. Alla rekryterare resonerade likadant om att de förväntar sig 

att dem de anställer har alla kurser men att det inte skadar om någon kurs saknas så 

länge den går att läsa in. Exempelvis sa Rekryterare 2 att “De flesta vi anställer har de 

kurserna eller saknar bara någon enstaka poäng, just därför att det underlättar väldigt 

mycket sedan när man väljer den banan.” och Rekryterare 3 beskrev ”Om vi tänker 

juniora medarbetare så har vi ambitionen att alla de vi rekryterar ska ha klart alla de 

kurser som krävs för att bli auktoriserad. Sen är det någon enstaka som kanske saknar 

någon kurs men i stort sett så ska man ha alla kurser och poäng som behövs. Seniora 

medarbetare beror lite på. Är det någon som arbetat i tio år så bör man ha skaffat sig 

auktorisation och kunnat behålla den. Samma sak, har man jobbat några år innan man 

skrivit för auktorisationen så ser man att man ska ha ambitionen. Samma sak där, då 

bör man ha alla kurser och poäng som behövs för att bli auktoriserad. Vi tycker att det 

är kvalitetskrav för både oss och våra kunder...” Det visar på att det finns en förvänt-

ning från arbetsgivare och kund att revisorn är auktoriserad eller arbetar mot att bli det. 

Auktorisationen ses som en kvalitetsstämpel. 

 

När det kommer till kompetens är detta alltså förknippat med olika befattningar (Se 

Tabell 11). De juniora revisorerna kommer från universitetet där de erhållit den kunskap 

som utgör miniminivån för kompetens vid anställning. På grund av detta anser 

rekryterarna att dessa ofta har samma kunskapsnivå. För att revisorer ska kunna bli 

auktoriserade krävs vissa utbildningar. Rekryterarna anser att målsättningen är att alla 

har rätt utbildning redan vid nyanställning men det finns även möjlighet att läsa vissa 

kurser under sin anställning. Dock ska målsättningen vara att vilja läsa alla kurser som 

krävs. Det betyder att högskoleutbildning samt i princip alla kurser som krävs för 

auktorisation kan ses som en miniminivå för den kompetens som krävs för att anställas. 

När sökanden besitter den kompetensen är andra faktorer de avgörande, därför anses 

kompetens som en liten del i beslutet om anställning om den finns där. Seniora med-

arbetare och upp till partner har större erfarenhet av arbetet, specifik kunskap. De för-

knippas även med större social förmåga och ledarskapsförmåga. 

 

Tabell 11. Sammanfattning över resonemang kring kompetens förda av rekryterare. 

Kompetens förknippat med befattning Förda resonemang 

Junior Samma kompetens, attityd viktigt. 

Senior, manager, partner Mer och mer erfarenhet, specifik kunskap. 

4.2.4 Mångfald 
Kön är något som alla rekryterare nämnt som viktigt i det hänseendet att ha en jämn 

fördelning i revisionsgruppen. Det är inget som någon aktivt gallrar på, men skulle 

kandidater visa sig vara precis jämlika kan kön vara en utslagsfaktor. Annars är det 

alltid den bäst lämpade kandidaten som väljs. Exempelvis sa Rekryterare 2 att “När det 

kommer till könsfördelningar så anställer vi ungefär 50/50 varje år. Så absolut finns 

mångfald i åtanke.” Rekryterare 3 förde ett resonemang att jämställdhet är en fråga som 
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aktivt arbetats med i organisationen. Därför är det också ett område där företaget upp-

nått en jämn fördelning mellan kvinnor och män “Jämställdheten har vi kommit ganska 

långt med skulle jag säga. Att titta på nivåer av vad vi rekryterar.” Men i slutändan 

handlar det egentligen om vem som lämpas bäst utan hänsyn till kön. Det är endast om 

det finns två likvärdiga individer som kön blir en faktor som tas i beaktande. “Men det 

är alltid den som vi tycker som är bäst lämpad oavsett kön som får rollen. Sedan kan 

man ha en förhoppning om att vi ska ha en kille eller tjej om vi tycker att det är det som 

tillför gruppen mest. Men det är aldrig det som faller avgörande.” Detta reflekterade 

även Rekryterare 4 över “Träffar jag en kille och en tjej och jag känner att de är exakt 

likvärdiga, jag kan inte välja, båda är stjärnor. Då är jag öppen för att rekrytera den av 

det underrepresenterade könet.” Här har några rekryterare som bakgrundsinformation 

nämnt att jämställdhetsplaner och andra styrdokument inom organisationen kan ge 

möjlighet att beakta frågor som rör en jämn könsfördelning.  

 

När det gäller aspekten ålder anser de flesta att detta inte är något de aktivt tänker på. 

Ålder är snarare förknippat med erfarenhet och befattning. Ålder i sig är inget de tänker 

på, det är heller ingen nackdel att vara äldre i en befattning som är förknippad med 

yngre medarbetare. Rekryterare 1 sa att “Ålder har oftast inte varit något problem 

eftersom att alla nyutexaminerade är i samma ålder ungefär.” Rekryterare 2 gav ett 

kort och koncist svar att “...Ålder är helt irrelevant.” Rekryterare 3 resonerade kring 

samma som Rekryterare 1 om hur ålder är förknippat med befattning “Nej, det är 

egentligen inget vi tänker på. Utan den vanligaste vägen in är att man är nyexaminerad, 

det säger egentligen inte vad man har för ålder men sedan blir det kanske naturligt att 

man är något yngre. Men vi har juniora medarbetare som är över 30-40 år. Det är inte 

lika vanligt men så är det, men ålder är inte det viktigaste där.” Detta styrker 

resonemanget flera rekryterare har fört, att det relevanta är när individen tar examen, 

inte hur gammal denne är vid examenstillfället. En person som är 30 år är lika relevant 

som en yngre person vid examenstillfället. Samtidigt påpekar flera av rekryterarna att 

många av de som är nyutexaminerade tillhör samma åldersgrupp. Även Rekryterare 4 

följde samma resonemang “...hos oss så blir det ju ofta så att ju äldre du är och ju 

längre du jobbat desto högre upp i den professionella stegen har du kommit... Men det 

är inget hinder för att man skulle anställa en fyrtioåring som revisorsassistent. Att vi 

har en äldre som är på en juniorare nivå så att säga.” Alla rekryterare sa alltså att ålder 

inte är en aspekt de tittar på eftersom det snarare är förknippat med erfarenhet. 

 

Kulturell bakgrund är ett perspektiv de flesta skulle vilja ta i beaktande men som är 

svårt att ta i beaktande. Kring frågan om hur mångfald tas i beaktande fick vi responsen 

att det kan vara svårt att arbeta med kulturell mångfald, då det påverkas av de sökande 

till tjänsterna. Finns det sökande med en annan bakgrund gör det att det går att rekrytera 

på ett mer diversifierat sätt, men är alla sökanden likartade, eller uppfyller de med en 

annan kulturell bakgrund inte kraven för auktorisation kan det vara svårt att rekrytera ur 

ett mångfaldsperspektiv. Rekryterare 1 beskrev att “Det är ovanligt med annan kulturell 

bakgrund om man tittar på verkligheten i revisionsbyråerna. Sen om det beror på att 

man aktivt vill så tror jag inte. Det handlar om hur de nyutexaminerade från ekonom-

programmen ser ut. Få av de som söker till oss har en annan kulturell bakgrund.“ 

Rekryterare 2 sa att det är något de tänker på “Vi är noggranna att anställa med en bred 

bakgrund. Anställa både män och kvinnor, att anställa personer med annan bakgrund 

än den vanliga svenska bakgrunden.” Rekryterare 3 nämnde att det är svårt att uppfylla 

en mångfald av kulturell bakgrund “Det är en ganska bred aspekt med ursprung, kön 

och sådana saker. Så det är ganska komplext... Ursprung har vi fortfarande utmaningar 
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med.” Rekryterare 4 beskrev att de söker en mångfald i kulturell bakgrund “Det är 

kanske en klyscha när vi säger att vi vill ha mångfald, men det är otroligt viktigt att vi 

tänker på mångfald. Inte bara utifrån diskrimineringsaspekter såsom kön, etnicitet...” 

Rekryterare 5 nämnde också detta som en viktig aspekt men att det är svårt att uppfylla 

“Vi håller på med ett projekt just nu faktiskt där vi håller på med att se över våra 

rekryteringsprocesser för att få in mer mångfaldstänk i rekryteringarna. För tyvärr är 

det så att många av våra medarbetare har snarlika bakgrunder vilket vi tycker är ett 

problem. Vi ser att team gynnas av att man har medarbetare från olika kulturer och 

med olika erfarenheter. Men idag så är vi väldigt lika varandra alla som arbetar.” En 

bakgrund från internationell redovisning benämns av Rekryterare 1 som svårt att 

rekrytera till mindre kontor, där det kanske saknas underlag för en sådan tjänst, men att 

större kontor kan ha behovet av en individ med enbart internationell kompetens “...ofta 

när nyutexaminerade då söker så har de läst på ett universitet som inte är svenskt... 

ingen plats för internationell beskattning, internationell redovisning och så vidare och 

då slår det ju över på de teoretiska kunskaperna.” Däremot, för att spegla kunderna och 

de kulturella och språkliga skillnader som finns skulle det vara positivt med fler 

sökande som har de teoretiska grunderna, samt kunskap i andra språk enligt Rekryterare 

1. “...man borde försöka få in revisorer, framförallt då med andra språkkunskaper. För 

att vi har ju stora kundgrupper i egenföretagare som kan komma från en annan kultur. 

Där kan den kulturella skillnaden bli stor och man skulle behöva ett mellansteg för att 

det ska fungera riktigt bra” Rekryterare 5 beskrev hur kulturell bakgrund är bra 

gentemot kund “Och vi ser att våra kunder efterfrågar mer mångfald bland dem som 

kommer ut till kunden, så också för att kunna möta kunden på bästa sätt. Det är något 

som vi precis har börjat arbeta mer med.” 

 

Mångfald är en personlig egenskap som delas upp i kön, ålder och kulturell bakgrund. 

Nedan sammanfattas rekryterarnas resonemang kring mångfald i text och i en tabell (Se 

Tabell 12). Gällande kön vill rekryterarna nå en jämn fördelning men kön i sig är inte 

den avgörande aspekten om inte flera personer har samma kvalifikationer i övrigt. Ålder 

är förknippat med erfarenhet och befattning varför de ej tänker på det aktivt. Kulturell 

bakgrund vill de gärna öka mångfalden inom men det finns svårigheter med det. 

 

Tabell 12. Sammanfattning över resonemang kring mångfald förda av rekryterare. 

Mångfaldaspekt Förda resonemang 

Kön Jämn fördelning, dock ej avgörande om inte två personer är 
helt likställda i övriga aspekter. 

Ålder Tänker de ej aktivt på, är förknippat med erfarenhet och 
befattning. 

Kulturell bakgrund Vill de ta i beaktande men det är svårt att ta i beaktande. 

4.3 Teamsammansättning – Personliga egenskaper i team 

4.3.1 Personlighet 
De personlighetsdimensioner som lyftes av teamsammansättare var social förmåga, 

noggrannhet, analytisk förmåga och ansvarstagande.  

 

Den sociala förmågan är viktig för att kunna hantera kunder. Detta framkom av tre 

teamsammansättare. När det gäller den sociala förmågan beskrevs det av Teamsamman-

sättare 1 som “Det är klart, är man mer extrovert och säljande så tar man ofta ett större 

ansvar för att sälja in mer tjänster, att ta kontakt med kunder, att bemöta kunder och ta 
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den säljande delen om man har den egenskapen och tycker att det faller en naturligt.” 

Social förmåga förknippas alltså med en säljande roll. Detta beskrev Teamsamman-

sättare 2 som konsultrollen “Social är lite för smalt… Det är konsultrollen som det 

egentligen handlar om. Att klara av att förstå ett problem är den analytiska sidan. Det 

är det många som kan efter att ha läst på högskola. Att förstå problemet, komma till en 

kund, snabbt sätta sig in i problemet och applicera någon form av regelverk på det här 

problemet och säga ja men okej här har vi problemet. Att sälja den lösningen i nästa 

steg, till kunden, ni kan inte göra så här ni måste göra så här om ni ska nå det här 

resultatet.” Den sociala förmågan är förknippad med förmågan att sälja vilket har med 

deras roll som konsult att göra. Det är viktigt att få kunden att förstå revisorns råd och 

att övertyga kunden om den bästa lösningen. Teamsammansättare 5 förknippade också 

den sociala förmågan med att ta kundkontakt “det är ju mycket kundkontakt som vi har 

inom revisioner. Så man får inte vara alltför blyg för det blir ganska mycket intervjuer 

med kunder, företagsledning, ekonomichefer och dylikt. Så man får inte vara alltför 

rädd för att ge sig ut där.” Vilket beskriver deras roll som konsult att kunna ta kontakt 

med kund. Det visar också på en förmåga att våga utmana sig socialt och att arbeta mot 

att växa i rollen som konsult. 

 

Noggrannheten vilket också förknippas med den analytiska förmågan är viktig men får 

inte vara för framträdande. Detta nämndes av tre teamsammansättare. Teamsamman-

sättare 1 beskrev hur det förväntas viss men inte för mycket noggrannhet “Har man den 

personliga egenskapen att man är fruktansvärt noggrann då kommer du skriva upp 

exakt varenda sak som du funderar över och då får ju jag halva revisionen i knät vilket 

jag inte vill ha... Men å andra sidan om man inte tycker att man behöver fråga någon-

ting då kanske jag inte får en enda fråga. Då får jag inte reda på något, inte ens det 

som är fel, för att den tyckte att den kunde fixa det själv.” Teamsammansättare 3 

förknippade noggrannhet med analytisk förmåga “Att man är analytiskt lagd och 

tolkande. Nu behöver man inte vara världens snabbaste men så länge man kan se 

samband och logik så underlättar det väldigt mycket. Det är väl någon sorts grund-

egenskap...” Teamsammansättare 4 beskrev också att noggrannhet är något som 

förväntas, något som även andra teamsammansättare nämnt, att det förväntas att 

revisorerna är noggranna i sitt arbete. Ibland var det andra förmågor som nämndes som 

viktiga, sedan tillades att noggrannhet är en grund för att bli revisor “En annan egen-

skap är också det här med noggrannheten och det är något man på något sätt förväntar 

sig... Därför blir det viktigt att det ska vara noggrant, men man ska ju inte heller 

behöva kolla igenom det tre gånger för att vara säker på att det blir rätt utan man 

måste hitta nivån.” Men fortsatte med att denna noggrannhet inte får bli för över-

hängande. Det är en balansgång mellan noggrannhet och analytisk förmåga. Noggrann-

het krävs för att arbetet ska hålla rätt kvalitet men analytisk förmåga krävs för att kunna 

se vad som behöver göras för att skapa effektivitet i arbetet. 

 

Den sista personliga förmågan som nämndes var förmågan att ta ansvar. Den nämndes 

också av tre teamsammansättare. Teamsammansättare 1 beskrev skillnader mellan 

individer i deras förmåga att ta ansvar “Det är väldigt stor skillnad, beroende på de 

personliga egenskaperna man har och så, hur långt man tar ansvar för en revision. Så 

beroende på vad man har för personliga egenskaper då det gäller hur mycket man 

känner ansvar för revisionen desto mindre faller det ju över på den som är ovanför.“ 

Teamsammansättare 3 nämnde detta som ett ägandeskap. Individerna har ägandeskap 

över sina uppgifter vilket innebär att de tar sitt ansvar att utföra arbetet. “Ägandeskap är 

en sak som är väldigt viktigt. Att man tar ansvar och äger de frågor som man blivit till-
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delad och ser till att det slutförs på det sätt som är tänkt. Det är något vi kollar på.” 

Teamsammansättare 5 beskrev att ansvar fördelas enligt skicklighet men att förmågan 

att kunna ta detta ansvar är beroende av olika personligheter. Resonemanget visar även 

på hur de olika förmågorna i ett team kompletterar varandra “Är det någon som är 

duktig på att organisera och strukturera får givetvis de personerna ett mer ansvar över 

den delen och det behövs ju som sagt lite olika personligheter. På alla uppdrag behövs 

det ju någon som har mer av det här strukturerade greppet så att hela arbetet flyter på 

och blir gjort med bra kvalitet... Sedan behöver inte alla vara det när man är flera in-

blandade.” och tillade att arbetet innebär att ta mer och mer ansvar i och med 

utveckling i rollen “Vi har ganska mycket ansvar. Vi sätter även relativt mycket ansvar 

på juniora medarbetare. Som jag nämnde gör vi upp en planering för revisionen och då 

sen släpper vi ganska mycket ansvar. Det här är din arbetsuppgift och hoppas att du 

kan fixa det.” Det är viktigt att vilja ta ansvar för att utvecklas. Ansvar tas inom de 

områden som individer är duktiga på, men kan också vara delegerat beroende på vilken 

befattning individen har. 

 

Personligheter och förmågor kan också vara beroende på vilken befattning revisorerna 

har. En assistent förknippas med noggrannhet vilket nämndes av tre teamsamman-

sättare. Teamsammansättare 1 sa att “...om vi nu säger att vi har en som granskar också 

då är ju egenskapen av noggrannhet, att faktiskt göra det.” och utvecklade med “Ser 

den som granskar ett fel och inte förstår att det här är något jag borde uppmärksammat 

så kommer det falla igenom hela systemet, den ska lyfta upp och sedan ska jag fatta 

beslut om vad ska vi göra för åtgärd åt det här, är det något som måste hanteras? 

Därför är noggrannheten väldigt viktig där.” Assistenten är den som tar upp frågor med 

de högre nivåerna vilket gör att noggrannhet är viktigt. Teamsammansättare 2 nämnde 

att “Visst i nedre nivån är det mer att finna en glädje i att ha rätt att finna 

överavskrivningarna på tredje decimalen som är viktigare än att du kan sälja något.“ 

Till sist beskrev Teamsammansättare 4 att “På assistentnivån tycker jag det här med 

noggrannheten är mest basic. Kan man inte lita på att det blir rätt och att det är för 

mycket slarvfel och man får förklara i efterhand för kunden och så vidare, det är inte 

okej om det sker för många gånger.” För en assistent är det alltså viktigt att vara 

noggrann eftersom det är denne som utför själva granskningen rent praktiskt. Det 

assistenten rapporterar bör vara korrekt. 

 

Det var inte lika tydligt vad en granskningsledare är förknippad med för egenskaper. 

Men de som nämndes var dels förmågan att strukturera, att ta en säljande roll, att ta de 

svåra frågorna samt förmågan att leda andra. I detta fall reflekterade några över en 

manager som granskningsledare då det är vanligast. Teamsammansättare 1 beskrev att 

granskningsledaren ska ha förmågan att strukturera för att alla uppgifter ska bli utförda i 

tid “Den som är revisionsansvarig är viktig att den är strukturerad och ser till att saker 

blir gjort i rätt tid, att inte saker faller mellan stolarna.” Teamsammansättare 2 nämnde 

att granskningsledaren är förknippad med den säljande rollen “Där är det ju bra om du 

har den här konsultrollen…” men tillade också att granskningsledaren agerar problem-

lösare över mer komplexa frågor “Managern ska också ta de här svåra frågorna, de 

svåra frågorna samlas hos managern.” Teamsammansättare 3 lyfte vikten av 

flexibilitet “... eftersom vi kan ha flexibla dagar, ingen dag ser den andra lik ut skulle 

jag säga, det händer mycket, så förmågan att kunna byta med kort varsel, uppdrags-

uppgifter, anpassningsförmåga...” men även ledarskapsförmågan “Är man manager ska 

man vara en projektledare…” Teamsammansättare 4 tog också upp denna ledarskaps-

förmåga “Det är också det här med ledaregenskaperna, det är något vi tycker är viktigt 
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och inte då minst bland managernivån, att man går utbildning och får utvecklas i det.” 

En granskningsledare har alltså flertalet uppgifter att fylla. Den ska främst vara en 

ledare som strukturerar arbetet men ska också ta en säljande roll samt lösa komplexa 

frågor. Att strukturera förknippas även med att kunna anpassa arbetet efter ändrade 

förutsättningar. 

 

Den påskrivande ska främst vara social men också analytiskt duktig. Detta har nämnts 

av alla teamsammansättare utom en. Teamsammansättare 1 nämnde kort att påskrivande 

förväntas ha den “...analytiska förmågan utifrån bransch…” Teamsammansättare 2 

beskrev att den påskrivande har en säljande roll “Medan partnern sitter sällsynt och 

räknar på avskrivningarna utan ska ju ha en mer säljande roll. Jag skulle säga att 

partnern säljer 75 % och jobbar med revision 25 %.” och att de med denna personlig-

het eller förmåga har stor möjlighet att uppnå rollen som partner i sin karriär “Det är 

otvivelaktigt att en säljande person kommer bli en partner. Säljer du in uppdragen och 

drar in mycket pengar till byrån så kommer du bli partner. Medan är du mer tekniskt 

lagd och sitter back office och räknar på sista decimalen så kan du också bli partner 

men det är extremt få som blir det… Det går också att gå det spåret men det är ju 

väldigt begränsat. Det har ju med egenskaper att göra vilka som är mer analytiskt 

lagda eller konsultlagda.” Det resonemanget kommer från arbetsuppgifterna som hör 

till rollen som partner. Där är det viktigt att ha goda relationer till kunderna och att 

locka nya kunder. Det är uppdragen som leder till revisionsbyråns lönsamhet. 

Teamsammansättare 2 utvecklade resonemanget med att det går att få en karriär som 

specialist om någon vill arbeta med analys, men att kundarbetet är en stor del av 

partnerrollen. Teamsammansättare 3 bekräftade också att en påskrivande ska vara 

säljande “...du som påskrivande revisor är den här säljande och coachande, förebilds-

rollen.” Teamsammansättare 4 nämnde också detta säljande med hänsyn till att en 

påskrivande har ett eget nätverk med kontakter “Det leder ju till, att i slutändan om 

man ska bli påskrivande revisor, ditt egna interna nätverk. Då är det ju det sociala som 

är väldigt viktigt, att vara ute på marknaden, att synas och prata.” 

 

Ett återkommande ämne i intervjuerna var att de specifika personligheter och förmågor 

främst tas i beaktande vid rekrytering snarare än vid teamsammansättning. Fokus ligger 

på att finna rätt personligheter och förmågor med hänsyn till hela revisionsgruppen. 

Samtidigt gör ofta teamsammansättaren en bedömning av kandidater till en tjänst och 

kommer med synpunkter inför anställning av en ny medarbetare.  Alla teamsamman-

sättare kom in på detta ämne. Exempel på hur de beskrev detta var Teamsammansättare 

1 som sa att de har sett till att rätt personer redan finns på kontoret “Vi har inte 

rekryterat några som inte kan jobba med oss. Dom personliga egenskaperna passar 

redan oss...” Teamsammansättare 2 nämnde också att personlighet tas i beaktande 

redan vid anställning “Jo men så är det, att vi behöver få ihop olika karaktärer i teamet. 

Det är något som vi definitivt tänker på, redan vid anställning.” Teamsammansättare 3 

sa att de inte rekryterar någon som de inte tror passar i organisationen “Om vi anställer 

någon så är det inte så att jag tänker att: -Den här saknar det och det och det, vi får se 

om den har det. Anställer jag den här personen ska den ha egenskaper för att kunna bli 

påskrivande revisor i framtiden.” Teamsammansättare 5 beskrev det som att “Bästa 

sammansättningen blir om vi har en blandning av olika personlighetstyper. Men det är 

främst vid anställningsskedet.” 

 

Då specifika personligheter inte är av lika stor vikt vid just teamsammansättning som 

vid rekrytering så nämndes istället vikten av att ha ett team med olika personligheter. 
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Denna blandade grupp skapas med fokus på att komplettera varandra. Genom en 

kompletterande grupp av olika individer skapas ett samspel. Dock ska detta samspel 

vara på en lagom nivå. Teamsammansättare 2 beskrev att “Har jag en senior som är 

mer analytiskt lagd som kanske inte är så utåtriktad så är det bra att kombinera det med 

någon i teamet som kanske är mer utåtriktad.” och utvecklade det med att det är viktigt 

att ha olika personer i ett team för att skapa dynamik. Olika personer har olika styrkor 

som kan användas i arbetet med revision. Extroverta individer kan fungera bra i grupp 

och är duktiga på att hantera kunder, men kan bli ineffektiva om de inte grupperas till-

sammans med mindre extroverta individer. “Vi behöver få ihop olika karaktärer i 

teamet… Men det gäller ju att den personen ska lira i gruppen så att vi får rätt 

dynamik. Har du åtta stycken snackpåsar i revisionsgruppen på arton så blir det inte 

bra. Men det behövs snackpåsarna för att ta hand om de där ekonomicheferna.” detta 

sker dessutom med fokus på att skapa ett bra utbyte mellan individerna i teamet “Vilka 

fungerar bra med varandra? Hur reagerar den här personen om du är i en pressad 

situation, vad händer, vilka egenskaper utvecklar man i olika situationer beroende på 

vad man har för grundläggande egenskaper och så där.” Teamsammansättare 3 

beskrev också att en blandad grupp är bra för dynamiken samtidigt som det sätter större 

krav på revisionsledaren för att hålla samman gruppen. Olika åsikter kräver en 

revisionsledare som kan medla och kommunicera på ett sätt som är tydligt för alla olika 

medarbetare. “Det är klart att olika personligheter ofta kommer med andra inspel i 

gruppen. Däremot inte sagt att det är lättare att jobba. Många personer kan uppleva att 

om man mixar ihop en grupp, om vi skulle ta en resultatorienterad, en analytisk, en 

energisk glädjespridare och en social personlighet så kanske man kommer fram till 

mycket saker, men det krävs nog en duktig projektledare för att kunna hålla ihop en sån 

grupp… Det gör att man ofta får andra reflektioner kring det man håller på med, men 

det kräver ofta mer av den som ska leda teamet.” Teamsammansättare 4 resonerade i 

samma bana med fokus på att olika personer kan utföra uppgifter på ett lite olika sätt. 

Då kan de om en viss arbetsuppgift kräver mer av en viss egenskap dra nytta av att 

individerna i teamet är olika. “Men där i teamen kan det också vara att man kanske 

kompletterar, man har en snabb effektiv och en mer noggrann, analytisk. Då kanske 

man kan sätta den noggranna på de uppgifterna där det är extra viktigt.” 

Teamsammansättare 5 beskrev hur de arbetar med att få in olika personligheter “...oftast 

handlar det om vem som passar bäst in i gruppen. Där vill man ha lite olika 

personlighetstyper… Bästa sammansättningen blir om vi har en blandning av olika 

personlighetstyper.“ Detta för att skapa ett effektivt teamarbete “... jag tycker att 

grunden för att fungera bra i team, det är att man kan lita på varandra. Trivas till-

sammans och lita på varandra, för det krävs inom ett revisionsteam för att revisions-

teamen ska bli effektiva. Det krävs att man känner sina styrkor och svagheter, för som 

sagt alla kan inte vara experter på allt.” Alla teamsammansättare utom en reflekterade 

alltså över denna blandning av personligheter och förmågor inom revisionsteamet. Detta 

var något de spontant nämnde som viktigt. De ansåg detta som en av de viktigaste 

resonemangen kring just personlighet och förmåga. 

 

En annan aspekt som lyftes var att personligheter och förmågor på teamen ska vara 

anpassad gentemot kund. Det är alltså viktigt att individerna i teamet har rätt personlig-

het och förmåga för att hantera den specifika kunden. Detta var också en av de 

viktigaste resonemang teamsammansättarna såg gällande personlighet och förmågor. 

Alla utom en teamsammansättare lyfte detta resonemang. Teamsammansättare 1 

beskrev hur vissa individer passar med vissa kunder “Däremot, då det gäller personliga 

egenskaper så är det vissa kunder jag inte skulle sätta ihop med vissa assistenter.” 
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Teamsammansättare 2 nämnde hur individerna i teamen måste kunna möta kunden och 

hålla en god relation “I slutändan handlar det ju om att ha en bra relation med kunden 

för att lösa frågorna på rätt sätt och för att få göra vår revision på ett sätt som vi vill… 

De flesta kan lära sig revision, men de flesta kan inte lära sig konsultrollen.”. 

Teamsammansättare 3 tog upp ett exempel om detta som betonade vikten av att ha 

personligheter som går ihop. Speciellt utåt mot kund sker kommunikationen bättre i de 

fall där personligheterna kommer överens. “...då funderade vi mycket på, vem är mot-

parten? Vad behöver vi för folk som kan komma väl överens, och där bytte vi ut. Vi 

hade en projektledare på det uppdraget i många år som var kontorschef och det 

funkade inte alls bra för hans personlighet krockade med den som var ekonomichef på 

plats. De hade väl ganska samma åsikter i sakfrågor men det gick inte alls på något 

personligt plan. Då bytte vi ut den personen mot en annan som var en helt annan 

personlighetstyp och det gick mycket, mycket bättre. Så att det har ju absolut 

betydelse.” Vilket visade hur de aktivt arbetat med att ändra individer i teamet på grund 

av hur de arbetar mot kunden. Teamsammansättare 5 berörde även ämnet “Det krävs 

lite verkställande, människor som kan ta lite eget initiativ och ansvar och det är ju 

mycket kundkontakt som vi har inom revisioner. Så man får inte vara alltför blyg för det 

blir ganska mycket intervjuer med kunder, företagsledning, ekonomichefer och dylikt. 

Så man få inte vara alltför rädd för att ge sig ut där.” Men resonemanget lyfter att 

teammedlemmarnas personlighet och förmåga bör anpassas mot kunden. Samtidigt som 

de flesta menar på att modet att våga ta sig an utmaningar och nya situationer är viktigt i 

rollen som revisor. 

 

Sammanfattningsvis så var de personligheter och förmågor som teamsammansättare 

nämnde som viktiga: social förmåga, noggrannhet, analytisk förmåga samt ansvars-

tagande (Se Tabell 13). Noggrannheten är väsentlig för att arbetet ska bli utfört på rätt 

sätt. Däremot ska noggrannheten vara på en lagom nivå för att arbetet ska bli effektivt. 

Detta är kopplat till den analytiska förmågan som skapar möjlighet till att vara noggrann 

på rätt ställen. Den sociala förmågan är viktig för att kunna ta kontakt med personer 

samt att ha ett bra bemötande mot kunder. Social förmåga är också förknippat med den 

säljande rollen som en revisor måste ha. Ansvarstagande är viktigt för att team-

medlemmarna ska ta ansvar över sina olika områden inom sina uppdrag. Ansvar ger 

även möjlighet till att utvecklas inom de områden som personen tar ansvar i. 

 

Vissa personligheter och förmågor är förknippade med specifika befattningar. En 

assistent ska vara noggrann för att arbetet ska bli gjort. Det är assistenten som utför de 

flesta procedurerna. En granskningsledare ska ha förmågan att strukturera, lösa problem 

och leda andra. Denne ska även ha den säljande förmågan. En påskrivande ska vara 

social, analytiskt duktig för att kunna säkerställa arbetet. Den påskrivande ska också 

vara säljande precis som granskningsledaren. 

 

Något som framkommit är att dessa personligheter och förmågor främst tas i beaktande 

vid rekrytering. Det med fokus på hela revisionsgruppen istället för de befintliga 

revisionsteamen. Teamsammansättarna har sedan dessa individer till förfogande vid 

uppdrag. Då de sätter samman sina team fokuserar de på att ha en blandad grupp med 

olika personligheter och förmågor för att komplettera varandra. Olika personligheter 

och förmågor skapar ett samspel och en gruppdynamik. En annan aspekt som lyfts är att 

personligheter och förmågor ska vara anpassat gentemot kunden som de utför revision 

åt. Det är viktigt för att kunna bemöta kunden och utföra ett bra arbete. 
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Tabell 13. Sammanfattning över resonemang kring personlighet förda av team-

sammansättare. 

Viktiga personligheter Förda resonemang 

Social förmåga Ta kontakt, bemötande, säljande. 

Noggrannhet På en lagom nivå. 

Analytisk förmåga Övergripande blick för effektivitet. 

Ansvarstagande Ta ansvar över olika områden, för att utvecklas. 

Personlighet förknippat med befatt-
ning 

Förda resonemang 

Assistent Noggrannhet för att arbetet ska bli rätt gjort. 

Granskningsledare Strukturerande, säljande, förmåga att lösa problem, 
ska kunna leda andra. 

Påskrivande Social, säljande, analytiskt duktig, ska säkerställa 
arbetet. 

Övriga aspekter gällande personlig-
het 

Förda resonemang 

Rekrytering Personlighet tas i beaktande vid rekrytering med 
fokus på hela revisionsgruppen. 

Blandad grupp Olika personligheter och förmågor. Komplettera 
varandra, skapa samspel för gruppdynamik. 

Kundanpassning Personlighet och förmåga ska vara anpassat mot 
kund. 

4.3.2 Kompetens 
Vid frågan om vad de främst tänker på vid sammansättning av team uppkom den 

personliga egenskapen kompetens i alla intervjuer. Teamsammansättare 1 sa att “Det 

blir mer att den som är i det kompetensspannet får göra det.” Teamsammansättare 2 

beskrev att “Det främsta jag tänker på är den tekniska kunskapen inom teamet. Att vi 

ska ha ett balanserat team där vi har både kunskap på olika nivåer, att vi vill ha en 

teknisk kunskap som passar…” Teamsammansättare 3 nämnde att de först och främst 

tänker på vilken erfarenhet de har att välja av “...mycket blir utifrån vad vi har för 

tillgänglig kapacitet, erfarenhet och kanske vad de har för befattning då.” Kompetens 

är det de främst fokuserar på men detta vägs även mot vilka som finns till förfogande att 

sätta i ett team inför ett uppdrag. Dock framhävs att kompetens alltid avgörande för att 

uppdraget ska kunna genomföras. Teamsammansättare 4 beskrev vikten av kompetens 

vid större uppdrag “Är det större, viktigare uppdrag där tänker man mer igenom, där 

behöver vi den typen av kompetens.” och hur de resonerar vid nya uppdrag “...nu har vi 

ett nytt uppdrag, vem kan vara lämplig eller vilka ska jobba med det, då funderar man 

först, vilka jobbar med den här branschen, vad det nu är för bransch och sedan 

funderar man, behövs det någon specialistkunskap kring det här?” De tänker alltså 

igenom vilken som har rätt kompetens för att utföra uppdraget. Teamsammansättare 5 

“vad behöver vi för kompetens för att genomföra den?” och utvecklade detta mot 

branscherfarenhet “För det första krävs det att vi måste ha den kompetens inom den 

bransch företaget är inom...” Teamsammansättare 5 utvecklade sedan sitt resonemang 

med att kompetensen anpassas för att kunna hantera uppdraget. Olika branscher kan 

kräva olika kompetenser, både för att arbetet ska ske effektivt men också för att arbetet 

ska bli utfört med rätt kunskap. Samtidigt ska kunden få sina frågor besvarade, vilket 

kan innebära att en särskild kompetens krävs. “Lite som jag var inne på, har vi ett upp-

drag som vi vet att har vissa speciella frågor i, försöker vi styra det till personerna som 

har kompetens inom just de frågorna.  Det är lite olika mellan olika branscher, det är 
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ganska stor skillnad på till exempel ett finansiellt bolag och ett åkeri. De har lite olika 

frågor de ställs inför och det är svårt att vara duktig på allt.” 

 

När respondenterna fick resonera kring hur de tänker kring kompetens vid samman-

sättning av team framkom vikten av att ha en blandning av olika nivå på kompetens. 

Det handlar alltså om både erfarenhet och specialistkunskap som ska samspela inom 

teamet. Teamsammansättare 1 sa först att teamet sätts samman enligt nivå på kompetens 

“Det är en ganska enkel hierarki i nivå på kompetens.” och tillade sedan att rätt 

kompetens ska vara på rätt nivå “Det måste ju även vara rätt kompetens och den 

personalen måste ha rätt arbetsbelastning.” Teamsammansättare 2 beskrev det som att 

“Det blir mer att den som är i det kompetensspannet får göra det.” och tillade att “...det 

beror lite på komplexiteten i uppdraget.” vilket sedan utvecklades till att “Då gäller det 

att få en sammansättning där du har möjlighet att få både teknisk kompetens så att man 

klarar av de områdena som man är på, den typen av bolag som man är på... Då måste 

du ha en sammansättning av de som är yngre och som inte kan så mycket, med de som 

är äldre och faktiskt kan reviewa och gå igenom granskningen som andra har gjort så 

att de får lära sig. Samtidigt som teknisk kompetens på dataanalys blir viktigare och 

viktigare.” Vikten ligger alltså vid att skapa ett team med olika kompetenser både till 

hänseende av erfarenhet men också specificering. Det krävs erfarenhet på ett uppdrag 

för att det ska utföras på rätt sätt. Rätt frågor ska lyftas och besvaras, och i vissa 

branscher krävs kunskap om till exempel processer. Samtidigt krävs det yngre mer 

oerfarna medarbetare som får lära sig hur granskningen av ett sådant bolag ska ske. Där 

gäller det att sätta ihop ett team som har en bra balans mellan oerfarna som ska lära sig 

och äldre mer erfarna som kan tillföra den kompetens som krävs. Teamsammansättare 3 

beskriver hur individerna i teamet ska komplettera varandra med hänsyn till kompetens 

“Men på sikt om man försöker växa som grupp så kollar vi definitivt på vilka 

egenskaper vi skulle kunna ta med som skulle kunna bredda vår totala kompetensbas.” 

och tillade även vikten av erfarenhet “Så kompetensen, om vi nu kan kalla det 

kompetens, man har väl mer eller mindre livserfarenhet också, det spelar definitivt in 

när vi funderar över vem som kan passa på vad, vilka arbetsuppgifter.” Även 

Teamsammansättare 5 resonerar över hur de sätter ihop ett team som kompletterar 

varandra i kompetens “Det optimala teamet är ju att ha lite olika kompetens. När man 

ska sätta samman ett team, som vi var inne på, är ju det optimala om personerna har 

olika spetskompetenser för att kunna göra olika arbetsuppgifter så effektivt som möjligt. 

Har vi personer med bara samma kompetens så kanske någon del av revisionen blir 

sämre genomförd därför att ingen har kompetens inom just det området.” och 

utvecklade detta till hur olika individer med olika kompetens kan hantera olika frågor 

med fokus på vilken erfarenhet de har “Det blir lite olika frågor som man får ta hand 

om helt enkelt, beroende på erfarenhet. Vissa frågor är större och känsligare och på 

dem måste man ha en mer erfaren medarbetare inblandad för att veta att vi kan säker-

ställa kvaliteten på redovisningen och veta att våra diskussioner är rätt, att det vi säger 

är sant… Därför krävs ju ett bra samspel, att mindre erfarna har en bra kommunikation 

med mer erfarna när det dyker upp frågor som kan vara bedömningsfrågor.” Det 

gemensamma i dessa fyra teamsammansättares resonemang är att revisionsteamet byggs 

samman med hänsyn till att komplettera varandra i kompetens. Kompetensen är då upp-

delad i erfarenhet och specifik kompetens beroende på bransch eller bolag. Samtidigt 

som oerfarna med lite kompetens ska inkluderas i uppdragen ska tillräckligt stor 

erfarenhet och kompetens inkluderas genom mer seniora medarbetare.  
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En annan aspekt gällande kompetens som teamsammansättarna nämnde var hur teamet 

sätts samman för bästa möjliga kunskapsutveckling och kunskapsutbyte. Det handlar 

alltså om att skapa ett team som medför individernas utveckling i kompetens. Men det 

handlar även om att skapa en bredd i kunskap för möjlighet att skapa ett utbyte av 

kunskap. Det var två teamsammansättare som kom in på detta. Teamsammansättare 2 

sade att “Revisionsbyråernas affärsmodell är precis som jag förklarar med pyramiden, 

att man ska klättra i den. Där är kunskapsutbytet extremt viktigt, att de personerna ska 

lära varandra… Jag har lagt ner rejält med energi och tid på att fundera över, vem ska 

sitta bredvid vem på kontoret för att vi ska få ett bra samarbete, kunskapsutbyte. 

Kunskapsutbytet är det viktigaste i hela sittningen, att vi får rätt personer så att de lär 

sig av varandra så att alla får utvecklas och ta nästa steg i sin utveckling.” Kunskap 

ska utbytas mellan individer och detta genomsyrar organisationens uppbyggnad som en 

pyramid. Det finns flera medarbetare på junior nivå och få medarbetare på de mest 

seniora nivåerna. Även på kontoret sker ett kunskapsutbyte, där platserna är utformade 

och medarbetare placerade för att få ett så stort kunskapsutbyte som möjligt. Sedan 

utvecklade Teamsammansättare 2 med att “Beroende på personlighetstyper så gäller 

det ju att få dem i en mix för att få så bra utbyte av varandra som möjligt i det här 

kunskapsutbytet.” och att “Man ska jobba med flera olika för att få en bredd i sin 

kunskap så det är en viktig fråga som vi har med.” Teamsammansättare 5 förklarade 

hur deras kunskapsutveckling leder till utveckling i karriären. De vill ha rätt kunskap på 

rätt plats vilket medför att individer i teamet byter roll med hänsyn till erfarenhet och 

kunskap “...en revisorsassistent, en nyanställd, förväntas ju inte ha lika stor kompetens 

som de mer seniora medarbetarna. Men det blir ju så att de får en annan ansvarsroll 

efterhand, i takt med erfarenhet. Så kompetens kommer ju med erfarenhet och då blir 

rollen i teamet en annan. Det blir ju som sagt om vi är tillbaka i teamuppsättning att 

man byter ut folk. Juniora medarbetare blir mer erfarna så då kanske man för teamets 

skull måste ta in någon ny junior medarbetare som får bygga upp samma erfarenhet på 

det uppdraget. Då får den seniora medarbetaren gå vidare till något annat uppdrag 

med en lite annan roll i det uppdraget.“ Det visar på den interna utvecklingen som sker 

i organisationen. Med erfarenhet finns fortfarande arbetsmöjligheter på uppdrag, men 

rollen blir en annan. Samtidigt som nya arbetare kliver in på uppdrag så byter mer 

erfarna medarbetare roller inom olika uppdrag.  

 

Vilket märks av ovan resultat är att revisionsteamen byggs upp enligt befattningar som 

är förknippade med en viss kompetens. Som Teamsammansättare 1 nämnde så byggs 

teamen upp enligt nivå på kompetens. Teamsammansättare 2 beskrev också vikten av 

att utvecklas “Man kommer att växa. Samtidigt så har vi utbildning för att man ska 

växa i pyramiden, att man ska växa i varje steg och få lära sig det som man behöver till 

nästa steg” 

 

Som junior är det viktigt med bred kunskap vilket alla teamsammansättare är överens 

om.  Dessa assistenter är förknippade med en lägre kompetens erfarenhetsmässigt, de är 

därför förknippad med en viss utbildningsnivå. Teamsammansättare 1 beskrev att 

“Utbildning handlar det mycket om. I slutändan, hur bokföring fungerar, det måste man 

kunna eller väldigt snabbt lära sig. Man ska kunna fatta sambanden i redovisningen. 

Det är den kompetensen man måste ha när man börjar jobba.” Teamsammansättare 2 

beskrev assistenter som “de som inte kan så mycket...” Teamsammansättare 3 beskrev 

att juniorer är relativt lika med samma kompetens “Med en junior vet vi ungefär vad vi 

vill ha, vi vet vad vi vill ha för teoretisk bakgrund, de flesta har väldigt liknande 

erfarenhet eftersom man inte har så mycket arbetslivserfarenhet det är väldigt få 
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personer som sticker ut väldigt mycket.” Det som märks är att utbildning är det 

väsentliga. Teamsammansättare 4 beskriver denna utbildning och nämner också att 

relevanta extrajobb kan bidra till kompetens. De som har arbetat har fått en praktisk 

förståelse som ger en lite större kompetens än enbart utbildningen ”Vi vet ungefär, vi 

tar normalt in Civilekonomer och då vet vi ungefär vad vi får på något sätt. Sen är det 

de här som har kompetens kring att ha hjälpt till i redovisning eller bokföring i något 

företag eller något. Där märker vi ju att det här är personer som kommit längre och har 

en kunskap som gör att de förstår snabbare och kommer snabbare in i revisionsyrket, så 

är det ju. Det tycker vi är väldigt positivt.“ Sedan förklarar Teamsammansättare 4 hur 

de arbetar med att bredda kunskapen de första åren. Det innebär att en oerfaren får 

arbeta med företag inom olika branscher, istället för att endast arbeta inom en bransch. 

Många av teamsammansättarna nämner att i Umeå som ort kan det vara svårt att 

specialisera sig på en bransch, då det inte finns så många företag inom en bransch att 

någon enbart kan arbeta mot dem. Men om en medarbetare tycker att en viss bransch 

eller sort av bolag är mer intressant kan den medarbetaren efter några år få ta en större 

del av ansvaret för revisionen av de kunderna “Vi strävar ju efter att man ska få så bred 

kunskap som möjligt de första åren, vi inriktar ingen efter ett till två år; att de ska bara 

jobba med det här, utan vi tycker man ska jobba, dels ska man ha testat göra bokslut, 

redovisning man ska ha jobbat med revisioner i små bolag, stora bolag.” Detta är ett 

resonemang som Teamsammansättare 5 följer “Däremot så tycker jag på ett juniort 

skede att då är det bra att få prova på de flesta branscher. Det är ju roligt också. I ett 

grundskede av karriären få se många olika branscher. För det finns ju olika fråge-

ställningar inom olika bolag.” Eftersom juniora medarbetare har brist på erfarenhet är 

det den grundläggande kunskapen som får ges till känna. Detta är främst utbildning 

vilket sedan ska användas för att skapa en bred kunskap inom revisionsbyrån. 

 

Med åren utvecklas utbildning till mer och mer erfarenhet. Teamsammansättare 4 

beskrev denna utveckling som branschkunskap “...sedan jobbar man på ett år och då är 

det lite beroende på vad man har jobbat med för bolag. Då kan det vara det här med 

branscher, att man har blivit lite bättre på den här branschen och analysera.” Detta 

bekräftades även av Teamsammansättare 5 där det beskrevs hur olika befattningar har 

olika erfarenhet. I takt med att erfarenheten blir större byts också befattningen och en 

junior medarbetare går mot en mer senior befattning och ett större ansvar. “...en ny-

anställd, förväntas ju inte ha lika stor kompetens som de mer seniora medarbetarna. 

Men det blir ju så att de får en annan ansvarsroll efterhand, i takt med erfarenhet. Så 

kompetens kommer ju med erfarenhet och då blir rollen i teamet en annan.” 

 

Som senior och upp mot påskrivande övergår kompetensen mer mot erfarenhet. Detta 

beskrev tre teamsammansättare. Teamsammansättare 1 beskrev att en senior med-

arbetare som har reviderat ett bolag inom en viss bransch ofta kan revidera liknande 

bolag. Det kommer av erfarenheten.“...det är lättare med de som har jobbat, som vi 

sätter som revisionsansvariga, har du jobbat med ett bolag som håller på med en viss 

verksamhet då kan du ju jobba med det andra, det är branscherfarenhet.” och tillade 

sedan att “Den som är påskrivande står för den övergripande erfarenheten. Kund-

kännedomen, den analytiska förmågan utifrån bransch, hur har det sett ut förr, historik. 

Jag ska ju nästan utifrån årsredovisningen identifiera samma fel som mina assistenter 

ska kunna identifiera när de gör granskningen. Det är lite det som förväntas.” Den 

påskrivande förväntas ha en övergripande kompetensen utifrån bransch. Teamsamman-

sättare 2 beskrev hur en påskrivande ska kunna granska det som utförts “...medan de 

som är äldre och faktiskt kan reviewa och gå igenom granskningen som andra har gjort 
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så att de får lära sig.” Teamsammansättare 5 beskrev också hur ansvaret ökar i takt 

med erfarenheten “Men det blir ju så att de får en annan ansvarsroll efterhand, i takt 

med erfarenhet. Så kompetens kommer ju med erfarenhet och då blir rollen i teamet en 

annan.” Från ett seniort skede och uppåt i karriären erhålls mer och mer erfarenhet 

vilket även skapar möjlighet till nya ansvarsområden. Dessa erfarna revisorer behöver 

dock behålla den övergripande kunskapen för att kunna granska de juniora med-

arbetarnas arbete. 

 

Professionell skepsis är ett krav för revisorer. Det är något som teamsammansättarna 

anser att revisorer utvecklar över tid. Teamsammansättare 1 beskrev hur denna ifråga-

sättande attityd ska vara grundläggande. Samtidigt så kan en revisor efter en lång tid bli 

mindre skeptisk och ha mer erfarenhet av vad som brukar vara fel. “Den ska ju finnas 

där exakt hela tiden. Man går i olika faser hur länge man har jobbat. I början har man 

ingen kritik alls för att man inte har kunskapen att ha det. Men när man jobbar en fyra 

till fem år det är väl då jag tycker att man är som mest kritisk... Sen om jag ska vara 

självkritisk så blir man lite mindre kritisk ju längre man jobbar, då blir man lite mer så 

här, ja det kan variera väldigt stort. Men den kritiska förmågan är den som gör en 

revisor, det är den vi hela tiden måste ha och den måste alla i teamet ha.“ 

Teamsammansättare 3 resonerade också om hur det ska vara grundläggande hos 

individerna. Att när ett revisionsteam sätts samman så ska alla vara professionellt 

skeptiska. Samtidigt för Teamsammansättrare 3 resonemanget att en nyanställd ibland 

kan vara för kritisk. Att i samband med att individen vill prestera på sitt första jobb vill 

denne inte göra fel. Därför granskar en nyanställd noggrant och är kritiskt. “Jag har 

aldrig upplevt någon som har börjat på revisionsbyrå som inte har varit tillräckligt 

kritisk. Oftast så brukar det vara tvärtom. Att man är för noggrann och för kritisk för att 

man som individ vill göra rätt gentemot sina kollegor, arbetsgivare och den på-

skrivande revisorn som man jobbar med.” men anser att förmågan att vara skeptisk är 

grundläggande för en revisor “Det är ju själva grunden skulle jag säga, hela revisions-

yrket bygger ju på grundförutsättningen att den som utför revision är professionellt 

skeptisk. Så det har jag nog aldrig funderat på, det ligger på uppdragets natur...” 

Denne teamsammansättare är därför tydlig med att alla revisorer är professionellt 

skeptiska, det är en förutsättning för att utföra revision. Samtidigt som denne är tydlig 

med att påpeka att enda gången denne kan tänka sig att skepsis är annorlunda är i början 

av karriären. Teamsammansättare 4:s resonemang kring detta var att det är något som de 

anställda revisorerna lär sig på plats. När en oerfaren inte kan revisionsmetodiken kan 

det vara svårt att veta vilka områden som oftast kan innehålla fel.  “Att vi söker någon 

som är skeptisk och lite butter. Det är något vi försöker utbilda i, vad innebär det? Vad 

ska man vara vaksam på, vad har vi för exempel på sådana tillfällen där det har varit 

viktigt och så vidare. Det är något som vi utbildar i…” och beskriver sedan hur detta 

utvecklas över tid. Samtidigt ska den erfarne vara den som delar med sig av sin 

erfarenhet och på så sätt hjälper den juniora medarbetaren att lära sig vilka områden 

som kräver mer noggrann granskning och vilka frågor som ska lyftas. “Det är mycket 

det som är skillnaden mellan en erfaren och en ny assistent. Det går inte att ha den 

erfarenheten när man bara jobbat i två år. Det är det som den erfarne ska bidra med i 

teamet och det finns ju alltid en punkt kring oegentligheter som man ska gå igenom när 

man gör planering för uppdraget och det har den påskrivande ansvar för att fundera 

över.” Teamsammansättare 5 resonerade också kring att professionell skepsis utvecklas 

över tid “Jag tror att när man är mer oerfaren så det som presenteras låter alltid i 

första skedet bra... Men med erfarenhet tror jag att man blir bättre på att vara 

professionellt skeptisk. Erfarenheten gör att man tänker att kan det finnas någon annan 
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sanning i det här än den de här presenterar. Och det krävs ju erfarenhet för att kunna 

bedöma när det är risk att det finns en annan sanning… Så den tror jag att man 

utvecklar över tid. Och det är ju något att tänka på också i planeringsstadier av en 

revision, vem som ska göra vad. Att i de här frågorna kan det komma mer bedömning 

och då får en mer erfaren person jobba med just de frågorna.” Denna skepsis är alltså 

något som förutsätts av en revisor men i teamen anses detta utvecklas från junior till en 

mer senior roll. Detta tas dessutom i beaktande vid sammansättning av team. De som 

har god bedömningsförmåga kan få ansvar för de frågor som innefattar mycket 

bedömning. 

 

Att blanda olika personer är genomgripande och teamsammansättare lägger även vikt 

vid detta angående den personliga egenskapen kompetens. De vill ha spetskompetens 

och olika grad av erfarenhet för att kunna hantera olika frågor samt skapa ett kostnads-

effektivt team. Dessutom skapas en kunskapsutveckling och ett utbyte av kunskap 

genom att ha olika kompetens hos individer inom ett team. Vilken kompetens individer-

na har är förknippat med deras befattning, en junior har sin utbildning med bred 

kunskap, en senior upp till påskrivande har mer erfarenhet vilket leder till övergripande 

kunskap och specialistkunskap. En specifik färdighet som krävs hos revisorer är 

professionell skepsis, denna utvecklas över tid. En junior är inte så skeptisk, sedan blir 

den mer och mer skeptisk. Till slut lär sig revisorerna vilken nivå av professionell 

skepsis som är lagom. 

 

Tabell 14. Sammanfattning över resonemang kring kompetens förda av teamsamman-

sättare. 

Kompetens förknippat med befattning Förda resonemang 

Junior Bred kunskap, utbildning. 

Senior, manager, partner Erfarenhet, övergripande kunskap och 
specialistkunskap. 

Övriga aspekter gällande kompetens Förda resonemang 

Blandad kompetens Det krävs olika spetskompetens och olika 
erfarenhet för att hantera olika frågor. 

Kunskapsutveckling och kunskapsutbyte Skapa erfarenhet genom utveckling och 
bredd i kunskap. 

Professionell skepsis Utvecklas över tid. 

4.3.3 Mångfald 

När det gällde könsfördelning var det inte en avgörande aspekt och därför inget som de 

specifikt nämnde som en viktig personlig egenskap. Dock när vi lyfte aspekten var det 

något alla teamsammansättare såg som påverkande i viss mån. Teamsammansättare 1 

beskrev att “Jag tror att det har mer betydelse på fikarasterna än det har i yrkesrollen. 

Sen kan det ha betydelse för hur kunder uppfattar dig.” Teamsammansättare 2 “Vi vet 

att vi får ett bättre arbete om vi har ett mixat team.” men tillade även att när det gäller 

teamen kan det vara svårt att tänka på könsfördelning “Det är för litet för att det ska 

spela någon roll om vi har en könsfördelning som är rätt. Huvudsaken är att vi har 

fördelningen på kontoret, för då blir det rätt.” Detta visar att de anser att en jämn köns-

fördelning är bra för teamet men det följer av fördelningen på kontoret. I de flesta fall är 

normalteamet inte så stort och därför kan det vara svårt att tänka på att ha olika kön i 

teamet. Överlag på kontoret är detta en viktig fråga. Dock tillade Teamsammansättare 2 

att “Visst finns det, i allra högsta grad, könsmaktstrukturer som påverkar, kanske lika 

mycket ålder där att man ska ha gråa hår när man ska komma upp i en revisions-
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organisation. Men å andra sidan som jag har jobbat, i de svåraste uppdragen så har det 

suttit tjejer högt upp i organisationen. Även om det oftast är en gubbe på toppen. 

Strukturerna finns kvar men i enskilda team tror jag det handlar mer om toppen av 

uppdragen. I teamen spelar kön väldigt liten roll mer än för grupparbetet och team-

dynamiken.”. Teamsammansättare 3 nämnde hur könsfördelningen är viktig på kontoret 

men att det inte spelar in på teamsammansättningen “Om vi skulle ha en revisionsgrupp 

bestående av åtta killar skulle det inte vara bra på samma sätt som vi inte skulle föredra 

att ha en revisionsgrupp med åtta kvinnor bara. Men däremellan. Sen i teamsamman-

sättningen så, så är det ju inte det som fäller någon avgörande lott.” Däremot säger 

Teamsammansättare 4 att en jämn fördelning är bra ut mot kund “Sen tänker jag också 

det här med killar och tjejer, det är värdefullt att ha och vi har idag ganska 50/50... 

Kunderna är killar och tjejer det också, det är ett bra intryck att man är ungefär för-

delade som kunderna och det underlättar kontakterna… Det blir mycket roligare på 

jobbet om man är rätt jämt fördelade.” Detta resonemang för även Teamsammansättare 

5 “...men även när vi sätter samman team så tror vi att kunderna uppskattar om vi 

kommer ut med ett team med lite olika könsfördelning och det blir ett lättsammare 

mottagande hos kunderna. Det blir en mer dynamisk grupp om man har både män och 

kvinnor.” men tillägger att prestationen ej bör påverkas även om gruppdynamiken blir 

bättre av en jämn fördelning “Målet med revisionen är ganska tydligt, vi ska leverera i 

slutändan en revisionsberättelse, som sagt kvalitetssäkra den information som finns. I 

slutändan ska man komma fram till samma sak. Prestationen tror jag inte påverkas av 

sammansättningen av män och kvinnor, men dynamiken i gruppen och trivsel tror jag 

kan må bra av en bra fördelning av män och kvinnor.” Även om de inte arbetar aktivt 

med en jämn könsfördelning i teamet följer en jämn könsfördelning av fördelningen på 

kontoret. Det är bra ut mot kund och skapar en bra gruppdynamik. Samtidigt finns det 

ingen rekryterare som tror att kvaliteten på revisionen eller hur revisionen utförs 

påverkas av könsfördelningen i gruppen.  

 

Med hänsyn till att könsfördelning är viktigt på kontoret nämnde de detta som en aspekt 

som istället är viktig vid rekrytering. Att det var viktigt vid rekrytering nämndes av fyra 

teamsammansättare. Exempel på detta var Teamsammansättare 2 som sade att “Det 

tänker vi absolut på. Vi vet att vi får ett bättre arbete om vi har ett mixat team. Men det 

är också mer i rekryteringsförfarandet där vi vill ha en bra mix i gruppen av personer. 

Mindre i teamet för uppdragen är så korta ändå.” och Teamsammansättare 3 som 

beskrev att “Däremot balansen, så självklart funderar vi på kontoret både i 

ledningsgrupp och vid anställningen att hur ser det ut i balansen mellan kvinnor och 

män. Där kan det vara så att man känner att på sikt så känner vi att vi skulle föredra att 

rekrytera en man eller en kvinna. Utifrån att vi har en dominans av något av könen. Så 

där tror vi ändå att någon slags mellanvikt är bra.” Här kopplade många av 

rekryterarna diskussionen till faktumet att de individer som arbetar på kontoret är de 

som kan användas i teamsammansättning. Det är vid rekrytering det finns en möjlighet 

att påverka könsfördelningen på kontoret. När teamen sätts samman finns det ett visst 

antal individer att utgå från, det är dem som finns som ska passas in i teamen. 

 

När det gäller ålder så är detta ingen egenskap teamsammansättarna tänker specifikt på. 

Dock är detta beroende på att ålder är förknippat med en viss erfarenhet. Teamsamman-

sättare 1 beskrev hur de tänker på antalet arbetade år istället för ålder “Egentligen 

handlar det om yrkesår. Rent teoretiskt här så har vi en som började när hon var 23 och 

har jobbat i fem år så hon har inte ens fyllt 30. Men vi har en assistent som är ny som 

är 30. Så att, det handlar egentligen om yrkesverksamma år.” Teamsammansättare 2 sa 



71 
 

att de inte ser till ålder utan individerna i organisationen är förknippad med deras 

befattning “När du väl är anställd hos byrån då har man en viss roll och då spelar inte 

åldern någon roll” med tillägg om hur åldern har ett visst samband med vilken 

befattning och erfarenhet du har “Det är för snabb utveckling men det finns ju där. Som 

partner ska du ju ha gråa hår som jag sa. I vår organisation så kommer du ju in som 

revisionsassistent, i princip så jobbar du i två år som revisionsassistent. Visst det är 

vissa som inte kliver upp som senior efter två år, dem förblir för att dem inte tar den 

utveckling som dom ska. De flesta kliver upp efter två år som senior och börjar lära 

andra och leda andra i revisionen. Sedan jobbar du som senior i två till tre år och när 

du skriver provet så blir du manager, du kan bli manager utan att skriva provet men 

eftersom de flesta skriver provet efter fem år så blir det ganska naturligt. Två år senior, 

tre år så blir du manager för att annars så får du inte skriva på en revisionsberättelse 

hos vår byrå om du inte är manager. Då blir du manager naturligt.” Det tar ett visst 

antal år att utvecklas i organisationen. Det gör att för att utvecklas till befattningen 

partner måste en medarbetare ha ett visst antal yrkesverksamma år. Teamsammansättare 

5 beskrev också hur erfarenhet och ålder ibland är kopplat till varandra. Det viktiga är 

erfarenheten, att den finns i teamet som sätts samman. Då spelar det ingen roll för 

teamsammansättaren vilken ålder en medarbetare har, om den har rätt erfarenhet för 

uppdraget. “Det går ofta lite hand i hand. Det är ju mer erfarenhet, att ha ett team med 

olika erfarenhet, men ofta så är ju en medarbetare som inte arbetat så länge yngre 

också… De flesta revisorer som anställs är ganska unga och sedan är det väl en av tio 

som är kvar när de är sextio, lite grann så är väl utfallet. Så ålder är ingenting jag tror 

att jag tänker på när jag sätter ihop teamen så.“ Ålder är inget de tänker på, men ålder 

är förknippat med erfarenhet av yrket. Detta faller naturligt då en assistent ofta är yngre 

och sedan blir individerna äldre i takt med utveckling i karriären. 

 

Inom mångfald reflekterade teamsammansättare alltså över kön och ålder (Se Tabell 

15). De vill ha en blandning av kön inom teamen för att skapa bra gruppdynamik. En 

blandning av kön ger även ett bättre bemötande mot kund. Dock anser de att kön främst 

tas i beaktande vid rekrytering. Gällande ålder så hänger ålder ihop med erfarenhet 

vilket gör att teamsammansättarna inte aktivt tänker på ålder. 

 

Tabell 15. Sammanfattning över resonemang kring mångfald förda av 

teamsammansättare. 

Månfaldsaspekt Förda resonemang 

Kön Skapa gruppdynamik, bemötande mot kund, främst viktigt 
vid rekrytering. 

Ålder Är förknippat med erfarenhet. 
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5. Analys - Rekrytering och teamsammansättning 
I detta avsnitt analyserar vi intervjuerna med rekryterare och teamsammansättare 

kombinerat. Analysen sker genom att finna samband och olikheter i de beskrivningar av 

personliga egenskaper som rekryterare och teamsammansättare givit kopplat till de 

teoretiska utgångspunkterna.  Detta leder till en avslutande del där analysen av empirin 

bildar en illustrerande modell om teamsammansättningen samt dess bakomliggande 

faktorer och processer. 

5.1 Personlighet 
Personlighet är den personliga egenskap som har störst fokus hos rekryterarna, 

samtidigt som teamsammansättarnas fokus främst är kompetens. Personlighet anses till 

viss del vara en aspekt för teamsammansättarna, där en blandad grupp med olika 

personlighetsdrag är viktigast snarare än att enbart välja vissa individer och söka 

specifika personlighetsdrag. Teamsammansättaren har i åtanke vilka personligheter som 

finns på kontoret i hela revisionsgruppen och vad som skulle komplettera gruppen mest 

om denne skulle rådfrågas eller besluta vid rekrytering. De personlighetsdrag som 

saknas inom revisionsgruppen söks av rekryterarna medan teamsammansättarna har sin 

grupp av individer att välja på. Personlighet är det som är avgörande för om en individ 

blir anställd till kontoret eller inte när kompetensen hos kandidaterna når upp till den 

miniminivå som är satt. Det är i matchningen med kontorets medarbetare som 

personlighet är avgörande.  Rekryterarna arbetar med att matcha individens personlighet 

med den kravprofil som skapats inför en nyanställning. Här anser de olika företagen att 

en individ som delar företagets värderingar är något de söker efter för att medarbetarna 

ska passa in i organisationen vilket gör att personligheterna är olika. Det styrker 

Chatmans (1991, s. 460-462) resonemang om att revisionsbyrån söker individer som 

matchar deras värderingar. Det leder till att individerna kan formas av organisationens 

värderingar. Här vill vi koppla till vårt tidigare resonemang om att revisorer arbetar på 

kontor. Kravprofilen vid en nyanställning är ny varje gång och är anpassad efter det 

specifika kontoret som har ett rekryteringsbehov. Det betyder att rekryterarna ser till att 

matcha individen inte bara med organisationen utan även kontoret. Samtidigt som 

strategin med diversifiering är viktig involveras därför teamsammansättaren i 

rekryteringsprocessen för att säkerställa att individen passar in med kontorets med-

arbetare. Rekryterarnas arbete med att bedöma individernas personlighet är omfattande i 

rekryteringsprocessen och visar på vikten som läggs vid matchning. Revision är ett yrke 

som högskoleutbildningen inte ger kunskap om, därför är inte kompetens ett fokus vid 

rekryteringen, den arbetar man upp inom yrket. Eftersom det främst är individens 

personlighet som ska komplettera de befintliga medarbetarna på kontorets personlighet 

är personlighet den största aspekten vid rekrytering.  

 

Två av rekryterarna för resonemang om att låg extraversion, det vill säga en person som 

trivs med att arbeta ensam eller ses som “ensamvarg” inte passar in i revisionsyrket. En 

av dessa rekryterare nämner att dessa personer får söka andra arbetsplatser. Här tänker 

vi att det också kan bero på att en stor del i lärandeprocessen är att lära sig från mer 

seniora medarbetare. Därför måste nya medarbetare kunna ta till sig kunskap i nya 

sociala sammanhang. Därför kan personlighet anses viktigare än betyg då det som i 

resonemanget av Zeidner & Matthews (2000, s. 588-590) kan vara introverta personer 

som helst lär sig på egen hand som presterar bra på till exempel tentamen. I ett första 

skede avgör därför personlighet om individen anses passa som revisor, och i ett andra 

skede avgör individens personlighet om det är den som bäst kompletterar medarbetarna 

på kontoret. Matchningen med kontoret är även viktigt, något som kan förklaras av att 
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individen utbildas inom revision genom interna utbildningar som kan vara en stor 

kostnad för företaget eller kontoret. Eftersom de betalar den nyanställdes utbildning, bör 

de även föredra att individer som de utbildat arbetar kvar inom organisationen. Det kan 

vara en anledning till att rekryterarna nämner att individerna ska göra sin karriär-

utveckling inom revisionsbyrån. Något som bör få individer att arbeta kvar på kontoret 

är att redan vid anställning ha en grundlig rekrytering och utvärdering av individer för 

att få den bästa möjliga matchningen mellan individ och kontor utifrån Chatmans (1991, 

s. 479) resonemang om att individer vars värderingar matchar revisionsbyråns är 

nöjdare och stannar kvar på företaget. När rekryteraren matchar den nyanställde med 

kontoret, får de en individ som trivs på kontoret, passar in och framförallt vill arbeta 

kvar.  För att formas av revisionsbyrån i sitt sätt att arbeta rekryteras individer redan 

under studietiden eller vid examination, för att sedan växa i organisationen påverkade 

av företagets värderingar och vision.  

 

Med hänsyn till resultatet verkar revisionsbyråerna söka efter liknande personligheter. 

Det vill säga, oavsett vilken byrå som rekryterar så söks samma blandning av personlig-

heter trots att revisionsbyråerna har olika värderingar. Det understödjer de individuella 

rekryterarnas resonemang om att individer som delar deras värderingar kan ha olika 

personligheter. De anställda arbetar i samma bransch och arbetsuppgifter är liknande. 

Därför finns ett fokus på att prestera som revisor, en yrkesroll som är lika för alla 

företagen. Företagen har värderingar, men där olika personligheter kan matcha 

företagets värderingar. Därför ser vi att trots att företagen har sina egna värderingar 

anställer de olika personlighetstyper för att få en blandad grupp på sitt kontor inför 

teamsammansättning. Det betyder att det inte går att säga att individernas personlighet 

skiljer sig åt mellan revisionsbyråerna.  Av detta drar vi slutsatsen att de söker efter 

liknande personlighetsdrag. Alla revisionsbyråer söker efter några viktiga personligheter 

som de sedan vill se en matchning med företagets värderingar hos. Värderingarna gör 

dock inte att revisionsbyråerna är så diversifierade att individer med en viss personlighet 

söker sig till en specifik byrå, då yrkesrollen och fokus på en blandad grupp är det-

samma. 

 

En viktig egenskap enligt både rekryterare och teamsammansättare är den sociala 

förmågan. Det sociala handlar om att agera konsult gentemot olika kunder för att 

behålla en bra relation samtidigt som det sociala handlar om att arbeta med kollegor i 

revisionsteamet och att nätverka med kunder. Här läggs vikt vid att hålla nätverk 

levande och att vara säljande och locka kunder. Detta är att likställa med femfaktor-

modellens personlighetsdrag extraversion (Hogan & Hogan, 2007, s. 9; Costa Jr & 

McCrae., 2008, s. 164). Angående det extroverta draget framkom att vissa av 

medarbetarna ska vara sociala och säljande, samtidigt som de som är mer analytiska kan 

vara mindre sociala och nätverkande. För att nå högre positioner såsom partner nämns 

att personen måste vara social och säljande, vilket betyder att en högre grad av 

extraversion är viktigt för en partner. I teamet anser vissa respondenter att ett arbetsteam 

med enbart extroverta medarbetare har svårt att få arbetet gjort, samtidigt som en grupp 

med enbart analytiska och mindre extroverta medarbetare gör att nätverken inte hålls 

levande. De nämner därför att en blandning av mer och mindre sociala medarbetare är 

att föredra. Det stöds av Neuman et al.s (1999, s. 30-31) resonemang om att 

kompletteringsmetoden är att föredra när det gäller personlighetsdraget extraversion. 

Individer som har olika grad av extraversion bidrar till högre grupprestation än individer 

som har samma grad av extraversion. Här ser vi att noggrannhet kopplas samman med 

lägre extraversion.  
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De mest kontrasterande dragen i intervjuerna är extraversion och noggrannhet där alla 

nämner att beroende på kontoret söker de efter en person som kompletterar. En individ 

är antingen social eller noggrann och beroende på vilka som redan finns på kontoret är 

det önskvärt med en social individ eller en noggrann individ. En individ kan vara duktig 

och social och en bra revisionsmedarbetare, men finns det redan flera extroverta 

personer på kontoret kommer denna väljas bort till förmån för en noggrann person. 

Samma gäller en noggrann person som får arbetet utfört och har kapacitet, finns redan 

flera liknande personer på kontoret är det inte önskvärt med ytterligare anställda med 

det draget och den noggranne väljs bort till förmån för den extroverta. Här ser vi 

kopplingen att olika grad av extraversion föredras i teamen. Med tanke på att en partner 

associeras med extraversion, samtidigt som pyramidformen förutsätter att det finns färre 

partners än juniora medarbetare, drar vi slutsatsen att de medarbetare som väljer att 

lämna företaget eller stanna kvar i en befattning är de med lägre extraversion och högre 

noggrannhet. De individer som främst beskrivs som extroverta och säljande är de som 

passar in i högre delen av karriärstegen och avancerar för att nå partnernivå. Men för att 

ha team med olika personligheter krävs att de noggranna med lägre extraversion 

kommer in, för att i befattningar som juniora och seniora medarbetare bidra till 

gruppens kvalitet. För att växa inom revisionsbyrån betyder det alltså att individens 

personlighet också genomgår en förändring under karriären i de fall individen når de 

högre befattningarna. Detta stödjs av flera av teamsammansättarnas resonemang om att 

en individ måste vara social för att bli partner trots att individen som junior förknippas 

med noggrannhet. Revisorn har därför olika ansvar genom karriären, där de ska uppvisa 

olika egenskaper. Som assistent ska revisorn vara noggrann, som granskningsledare 

skapa struktur, sälja, lösa problem och leda andra och som påskrivande vara social, 

säljande och analyserande. Det går att koppla till teamsammansättarnas resonemang om 

målmedvetenhet och personligt driv, att man skapar sin karriär. Vår slutsats är att 

målmedvetenheten krävs för att arbeta med sin personlighet på så sätt att man i olika 

befattningar använder sig av olika färdigheter och ständigt arbetar för att ta sig framåt i 

karriären. Detta istället för att stanna i karriären eller byta företag för att fortsätta arbeta 

som noggrann och problemlösande istället för social och säljande. Här anar vi även en 

koppling till resonemanget från Axelsson (2011) som nämner att en av tio nyanställda 

blir partner och påståendet att cirka 25 % blir auktoriserade (Axelsson, 2009).  Att de 

som inte utvecklas och blir sociala inte heller får möjligheten att bli partner och därför 

byter arbetsplats. De som arbetar noggrant och problemlösande kanske trivs och väljer 

att istället byta arbetsplats till ett företag istället för att bli auktoriserade och därmed 

arbeta mer säljande. 

 

Noggrannhet är en viktig egenskap hos en revisor vilket nämndes av både rekryterare 

och teamsammansättare. Det kan kopplas till förmågan att leverera en granskning av 

hög kvalitet vilket förväntas av alla revisorer. En noggrann granskare upptäcker 

oegentligheter och är en medarbetare som påskrivande revisor kan lita på. Detta är ett 

personlighetsdrag som är viktigast hos revisorer på juniora nivåer. Här nämns att 

individen inte får bli för noggrann, därför ska noggrannheten vägas upp av analytisk 

förmåga, en förmåga att se helheten. Förmågan att se helheten, analytisk förmåga kan 

kopplas till kompetens, där förmågan att använda kunskap, skicklighet och attityd på ett 

integrerat sätt leder till att individen kan se helheten och bearbeta flera lösningar 

samtidigt. Integrationsprocessen kan ses som centralt i detta (Baartman & Bruijn, 2011, 

s. 127-128; Plumlee et al, 2015, s. 365-367). Det gör att individen kan släppa små 

detaljproblem och istället se helheten, för att komma vidare i arbetet. Det kan förutom 
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kompetens även kopplas till personlighetsdraget samvetsgrannhet, en individ som är 

ordningsam och tar ansvar (Costa Jr & McCrae, 2011, s. 94). Här föredras individer 

som har en hög grad av samvetsgrannhet, de som har ett syfte, är drivna och tar ansvar. 

Det stämmer överens med Costa Jr & McCraes (2011, s. 94) resonemang att en hög 

grad av samvetsgrannhet alltid är att föredra. Att noggrannheten kan leda till en individ 

som har svårt att kunna släppa arbetet och detaljer kan härledas till personlighetsdraget 

neuroticism. Den neurotiske känner rädsla och skam som kan leda till ett beroende av 

bekräftelse andra människor (Costa Jr & McCrae, 2011, s. 94). Den neurotiske är rädd 

för att göra fel. Detta personlighetsdrag vägs upp med det samvetsgranna och främst den 

analytiska förmågan. Att de söker både individer som är noggranna men även analytiska 

kan även innebära att de söker olika grad av noggrannhet. Enligt Neuman et al. (1999, s. 

30-31) ska ett högt presterande team bestå av individer med olika grad av neuroticism. 

Det är alltså bra att ha vissa individer i ett team som är noggranna och håller kvar fokus 

vid detaljer medan vissa är mindre noggranna och släpper detaljer för att skapa en 

effektivitet i teamet. I resonemanget om att individer ska vara både noggranna och 

analytiska vill de skapa en balans inom individen istället för inom teamet. En viktig 

faktor är därför att hitta individer som inte bara skyndar förbi och ser på helheten, 

samtidigt som individer som vill att alla detaljer ska vara rätta inte kan ha det 

arbetstempo som krävs. I teamet finns det å ena sidan individer som lite mer över-

vägande vill vara noggranna och se till detaljer, men som fortfarande har ett nog högt 

arbetstempo. Här finns också individer som har viljan att se till helheten och arbeta 

snabbt, men som samtidigt kan se vikten av att undersöka detaljer. Individen ska alltså 

balansera två kontrasterande personlighetsdrag för att prestera bra i rollen som revisor. I 

teamet vill de inte ha en individ som är enbart noggrann och en som är enbart analytisk 

för det skulle inte fungera. Individens förmåga att växla mellan dessa förmågor är därför 

viktig, där balansen mellan analytisk förmåga och noggrannhet ska finnas redan på 

individnivå. Här skulle konflikter mellan medlemmar kunna uppstå om man blandar 

individer som arbetar sakta med stor noggrannhet med individer som arbetar snabbt 

med lägre noggrannhet. Därför kan avvägningen på individnivå vara ett sätt att hålla 

dessa kontrasterande drag och deras avvägning på individnivå. 

 

En annan viktig egenskap är att ta ansvar. Rekryterarna ansåg att ansvar är viktigt för att 

arbetet ska bli gjort och för att individen ska veta vad den förväntas göra. Samtidigt 

behövs en ansvarskänsla för att revisorerna ska utvecklas i rollen. Teamsammansättarna 

förklarade detta som att ta ansvar för sin revision och att känna ett ägandeskap. Det 

innebär att revisorerna utför sitt arbete och därför kan utvecklas till att få mer ansvar. 

Detta är också en egenskap som hör till personlighetsdraget samvetsgrannhet eftersom 

den samvetsgranne utför sitt arbete samt vill prestera (Costa Jr & McCrae, 2011, s. 94; 

Costa Jr & McCrae, 2008, s. 164). Gällande prestation reflekterade rekryterarna över ett 

behov av personligt driv. Revisorerna de söker ska vilja driva sitt arbete framåt för att 

prestera. För att prestera krävs även ansvarsförmågan. 

 

Två av rekryterarna nämnde att ta egna initiativ som en viktig aspekt i personligheten. 

Det handlade om att hitta egna vägar i sin karriär, eller att i arbetet ifrågasätta och se 

nya möjligheter, Viljan att ta initiativ och att hitta nya lösningar hör ihop med 

personlighetsdraget öppenhet. Det kännetecknas av innovation (Costa Jr & McCrae, 

2011, s. 94). En av rekryterarna nämnde förmågan att hitta nya lösningar, något som 

stämmer överens med Costa Jr & McCraes (2008, s. 164) beskrivning av öppenhet. Det 

stämmer överens med Neuman et al.s (1999, s. 30-31) resonemang att öppenhet föredras 

när det förekommer i hög grad eftersom det leder till en hög grupprestation. 
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Rekryterarna vill att individer ska komma med egna idéer för att det kan leda till lång-

siktig förändring på grund av bättre problemlösning. I revisorns roll ingår även allt mer 

den konsultativa aspekten tillsammans med beskrivningen av revisionsbranschen som 

alltmer automatiserad. Den förändringen kan vara något som innebär att individer som 

har nya idéer och lösningar är eftertraktade. 

 

Sammanfattningsvis ser vi i resonemangen att extremiteterna hos de olika 

personlighetsdragen är olämpliga i rollen som revisor. Rekryterarna resonerar att 

individer är antingen övervägande sociala (extraversion) eller övervägande noggranna 

(samvetsgrannhet). Samtidigt innefattar vardera av dessa egenskaper mångsidiga 

beskrivningar av vad de innebär. Neuroticismen har fått skeptiska resonemang, men där 

den anses positiv i den mån att individen arbetar bra. Personlighetsdraget öppenhet är 

alltid önskvärt, i alla fall om det kopplas till rekryterarnas resonemang om innovation 

och nya lösningar. Detta kan innebära att denna öppenhet är ett personlighetsdrag som 

ska finnas hos alla rekryterade individer på kontoret inför sammansättningen av 

team.  Detta stöder delvis tidigare forskning som förklarat hur teamets höjd av 

samvetsgrannhet, öppenhet och samstämmighet kan förklara teamets prestation och 

effektivitet (Neuman et al., 1999, s. 30-31) Fördelen med att ha heterogena team är att 

det medför olika kunskaper och färdigheter (Hamilton et al., 2003, s. 467). Det är just 

detta både rekryterarna och teamsammansättarna reflekterar kring. De vill ha olika 

personligheter för att de är skickliga på olika saker och därför kan medföra olika 

kunskap till gruppen som helhet eller teamet för ett specifikt uppdrag. Inom 

teamsammansättning tänker de även på att personligheten ska passa kunden. Individerna 

i teamet som träffar kund måste ha en matchande personlighet för att kunna arbeta med 

kunden och dess personlighet. Samtidigt ska revisorns personlighet över tid passa 

arbetsuppgifterna, och behöver därför förändras.  

5.2 Fiktiva individer 
De fiktiva individerna (Se appendix 2) diskuterades endast med rekryterarna. De fem 

individerna baseras på personlighetsdragen från femfaktormodellen. Personlighets-

dragen enligt Rosander (2013, s. 75) är extraversion, samvetsgrannhet, öppenhet, 

samstämmighet och neuroticism. Dessa representeras i samma ordning hos individ 1, 

individ 2, individ 3, individ 4 och individ 5 där varje individ är uppbyggd kring ett av 

personlighetsdragen. Individerna hade både starka och svaga sidor, för att få ett 

resonemang kring för och nackdelar och inte enbart korta svar. De användes därför för 

att se hur de resonerar kring en riktig individ som har både fördelar och nackdelar. De 

användes även för att se hur de olika personlighetsdragen värderas och hur 

respondenterna resonerar om de ställs inför en individ. Genom diskussionerna lyftes 

både nya aspekter medan vissa andra ämnen som redan nämnts i intervjun bekräftades. 

 

Gällande individ 1 som var extrovert och hade bristande noggrannhet bekräftades 

tidigare förda resonemang. En extrovert person är önskvärd då denne är socialt duktig 

och kan nätverka. Dock poängterades att en individ inte får vara för social eftersom det 

skulle leda till att individen får lite gjort och istället fokuserar på att socialisera med 

kollegor och klienter. En annan aspekt är också att med en för social person kan kunden 

känna sig obekväm och då finns det en fara för att individen blir “för mycket” utan att 

veta om det själv. En av rekryterarna beskrev individen som grandios, något som kan 

kopplas till den extrema extraversionen där någon blir självsäker och skrytsam som 

Goldberg (1990, s. 1218) beskriver. De individer som är väldigt sociala utan att bli 

extrema är nödvändiga för att matcha kunder med bestämda åsikter, där behövs någon 
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som är positiv och självsäker, som kan sälja in en lösning. Samtidigt lyftes noggrann-

heten som avgörande för arbetet. I rekryterarnas egna resonemang ansågs noggrannhet 

som viktigt men det som främst lyftes var att medarbetare inte får vara för noggranna. I 

resonemanget kring individ 1 lyfte alla rekryterarna förutom en hur viktigt det är att 

vara noggranna, att en individ som inte dubbelkollar har svårt att bli anställd. Det visar 

att trots att en person är omtyckt och tycker om att nätverka kräver revisorsrollen en viss 

grad av noggrannhet för att individen ska kunna arbeta som revisor. Detta ger en insikt i 

att trots att många i framtiden tror att säljande och sociala individer kommer bli allt 

viktigare, måste ändå revisorerna ha den grad av noggrannhet som gör att de 

kontrollerar att uppgifter är korrekt utförda. Det kan kopplas till Neuman et al.s (1999, 

s. 30-31) resonemang där de menar att samvetsgrannhet ska förekomma i hög grad för 

att gruppen ska prestera. Något som talar emot detta resonemang är att rekryterare 3 

valde att bedöma att individen säkert skulle passa inom revision men inte redovisning. 

Det kan visa på ett skifte i uppfattningen om en revisor, där synen på den traditionella 

revisorn som noggrann och siffergranskare börjar bytas ut mot bilden av en revisor som 

någon som ser helheten och det väsentliga.  

 

Individ 2 var samvetsgrann, men hade samtidigt en grad av motvilja mot nya idéer från 

andra. Att individen var duktig på sina uppgifter och hade stor kapacitet var något som 

rekryterarna gillade. Eftersom revision sker i team anser de att det är ett problem med 

oviljan att ta emot andras idéer, vilket gör att de är tveksamma om de skulle anställa 

personen eller inte. Att en individ hellre vill lyfta sina egna åsikter tyder på en lägre 

grad av personlighetsdraget samstämmighet, något som alltså enligt rekryterarnas 

resonemang bör finnas. Här lyftes alltså att viss samstämmighet är av vikt för ett bra 

teamarbete. Denna aspekt, att samstämmighet är viktigt, var inget rekryterarna nämnde 

spontant i sina tidigare resonemang. En hög grad av samstämmighet är förknippat med 

trivsamma relationer (Hogan & Hogan, 2007, s. 9). Det talar för att rekryterarna söker 

individer som passar på kontoret men som också kommer kunna samarbeta med andra 

och upprätthålla en god relation mellan individer i ett team. Som Neuman et al. (1999, s. 

30-31) beskriver så är samstämmighet ett av personlighetsdragen som bör vara hög för 

att skapa effektiva team. 

 

Trots att individ ett och två hade positiva drag var de flesta rekryterarnas reaktion att de 

inte var helt övertygade om att individerna skulle anställas eller att den i så fall behövde 

arbeta med sina svaga sidor. När det gäller den extroverta personen krävs ändå en viss 

grad av noggrannhet och när det gäller den samvetsgranne personen så krävs även en 

viss grad av samstämmighet. Det visar på att noggrannhet och samstämmighet är av-

görande för att individen ska kunna bli revisor oavsett hur bra lämpade de är när det 

gäller extraversion och samvetsgrannhet. 

 

Individ 3 motsvarar personlighetsdraget öppenhet och denne ifrågasätter ofta 

konventionella arbetssätt. Vissa rekryterare ansåg att utlandserfarenhet inte bidrar nog 

mycket för att vara en avgörande faktor i ett anställningsskede. Även om alla utom en 

ansåg erfarenheten som positiv. Det visar att individen är social och trygg. Med detta 

sagt är resonemanget delat. Det visar att öppenhet kan vara positivt. Dock kan öppenhet 

te sig på andra vis vilket kanske hade ändrat åsikten från de rekryterare som inte ansåg 

utlandserfarenhet som tillräckligt meriterande. Att individen ifrågasätter gav delade 

åsikter. Rekryterare 2, 4 och 5 resonerade att ifrågasättandet är positivt. Ifrågasättandet 

lyfter ändå ett resonemang kring initiativförmåga, kreativitet och nytänkande. Här ser vi 

en koppling, att de två rekryterare som främst lyfte initiativtagande och innovationslust 
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som viktigt hos individen är de som ser öppenhet som positivt. De tyckte om att 

individen ifrågasatte hur arbeten utfördes och drog paralleller till nya arbetssätt. 

Rekryterare 2 som lyfte att individen växer som person genom utlandsstudier var också 

positiv till individ 3. Det visar på att de rekryterare som söker initiativtagande och 

innovationslust, eller personer som varit utomlands på egen hand och växt som personer 

också är de rekryterare som ser positivt på öppenhet. Det kan kopplas till Chatmans 

(1991, s. 460) forskning som visar på att organisationer söker efter individer som delar 

företagets värderingar. Socialisering, när individen påverkas av organisationens 

värderingar är en del i detta (Chatman, 1991, s. 476). Något som rekryterarna tidigare 

nämnt gällande anledningen till att de främst rekryterar nyutexaminerade är att de vill 

att individerna ska formas av organisationen och utveckla en karriär inom revisions-

byrån. I företaget kommer de att socialiseras, arbetas in i företagets värderingar och 

därför drar vi slutsatsen att det är viktigt med öppenhet. En person som i grunden har en 

hög grad av öppenhet kan därför ses av rekryterarna som mer mottaglig för att arbeta 

med egna initiativ och nya förändringar för att utvecklas, samtidigt som företaget kan 

påverka individens arbetssätt och inställning. 

 

Individ 4 motsvarade personlighetsdraget hög samstämmighet. Dock var denne så 

samstämmig att dennes egna åsikter inte kom fram. De samstämmiga är de som rättar 

sig efter andra och i extrema fall är utan egen vilja (Costa Jr & McCrae, 2008, s. 164). 

Denna individ bedömdes som en följare och lyssnare. En person som fungerar i gruppen 

men som inte sticker ut och bidrar extra mycket. Den bedömdes som stark konsult i och 

med att den kunde få andra att känna sig sedda, men att inte lyfta egna idéer ansågs som 

något som behövde arbetas med. Här lyftes, precis som vid Individ 2, att samstämmig-

het är en önskvärd personlighet. Samtidigt som det är en positiv egenskap krävs en 

individ som på sikt kan leda andra. Just i utvecklingen mot att leda andra kan det vara 

svårt med en medarbetare som inte får igenom sina egna idéer. Även om Teamsamman-

sättarna inte resonerat kring dessa fiktiva individer nämnde de i sina resonemang att en 

assistent måste kunna hantera olika kunder och att en assistent som har svårt att stå på 

sig blir överkörd. Därför kan kopplingen göras att samstämmighet behövs för grupp-

arbetet men en för hög grad av samstämmighet gör att individen inte passar som revisor, 

då den får svårigheter att leda andra och att stå emot kundens önskemål.  

 

Individ 5 som var neuroticism bedömdes kunna leda till utbrändhet. Eftersom individen 

hade svårt att släppa misstag menade de på att det kan vara svårt att ha ett arbete med så 

stort ansvar då denne kan ta misstag personligt och känna att de betyder hela världen. I 

tidigare resonemang av rekryterarna nämnde de att det krävs olika individer, de som är 

noggranna och de som kan släppa uppgifter och gå vidare. Gärna en blandning av båda. 

Det kan kopplas till personlighetsdraget neuroticism, som kan innebära att en individ är 

rädd för att uppgifter blir fel och därför kontrollerar uppgiften i olika utsträckning. 

Enligt Neuman et al. (1999, s. 30-31) ska ett högt presterande team bestå av individer 

med olika grad av neuroticism. En av rekryterarna förknippade neuroticismen med en 

varning för kontrollbehov och påpekade att det är en egenskap som är svår att arbeta 

med. Det skulle vara en varningsfaktor för att anställa individen. Beroende på företagets 

policy om övertid kan också individen ses i olika ljus. Vissa företag oroade sig för att 

individen skulle ta på sig för mycket jobb, samtidigt som vissa rekryterare sa att den 

ansvarige för beläggning skulle sätta stopp om den tog på sig för mycket jobb. Den 

delen av individens personlighet som var presterande var i vår avsikt en individ som 

presterade bra, men var driven av pliktkänsla och en vilja att inte göra fel. Individen 

hade flera olika engagemang igång och var driven av att prestera. Drivet var något som 
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rekryterarna tyckte var positivt i form av att individen presterade bra. De rekryterare 

som ansåg att individen kan prestera bra föreslog att den behöver handledning för att 

inte ta på sig för mycket ansvar. 

 

Här bekräftades tidigare resonemang om att extremiteter, i detta fall i hög extraversion 

inte är önskvärd. Samtidigt som noggrannhet i för låg utsträckning inte heller anses 

passande. Individ 1 visade på att trots att den sociala förmågan är viktig är noggrannhet-

en grundläggande för revisorn. Individ 2 som var högpresterande tack vare sin 

noggrannhet väckte återigen perspektivet med arbetstempo. Individ 2 gav också upphov 

till frågeställningen om denna individ kan arbeta i team. Då samarbetsförmågan, eller 

samstämmigheten ifrågasattes värderas individen sämre, vilket visar att samarbets-

förmåga och det sociala värderas högt. Öppenheten hos Individ 3 och de blandade 

reaktionerna tyder på att det finns en koppling mellan företagets värdering om 

innovation och nytänkande och hur öppenhet hos individen tolkas. Ifrågasättandet gör 

att den tolkas som något som banar väg för nya lösningar, eller något som skapar 

samarbetssvårigheter. Individ 4 lyfte den viktiga delen i utvecklingen som revisor, där 

det på sikt ingår i rollen att leda andra. Att vara samarbetsvillig är viktigt, men i det 

långa perspektivet kommer inte en individ med svårt att få fram sina åsikter lyckas, 

såvida den inte förändras mot att lyfta sina åsikter mer. Individ 5 lyfter att 

ansvarstagande är positivt, samtidigt som det kan vara skadligt i för stor utsträckning. 

Att vilja prestera är en del i det som rekryterarna söker, men om det leder till ett alltför 

omfattande ansvar på jobbet är det inte positivt. Revisor är ett yrke där det går att ta på 

sig en hög arbetsbelastning, därför är det viktigt att individen själv kan begränsa den. 

5.3 Kompetens 
Både rekryterare och teamsammansättare förknippar nivån av kompetens med vilken 

befattning revisorn har. En junior förväntas ha en grundläggande kunskap medan en 

senior förväntas ha erfarenhet av yrket. Juniorerna är alltså förknippade med kunskapen 

att förstå. Senare förväntas de erhålla mer och mer erfarenhet. Det innebär att juniorerna 

är i ett startskede i processen för att erhålla kompetens genom sin kunskap vilket 

utvecklas i rollen då de får mer och mer erfarenhet. Sättet de lär sig på går att förklara 

som en överföringsprocess. Överföringsprocessen som Baartman & Bruijn (2011, s. 

127-128) beskrivit innebär att en individ applicerar sina tidigare kunskaper och 

skickligheter på nya uppgifter. Detta är vad som händer från ett juniort skede och upp i 

karriären. De använder sina tidigare erfarenheter på nya uppdrag och anpassar lösningar 

till de nya förutsättningarna. 

 

Inom just teamsammansättning uppkom kompetens som en viktig personlig egenskap 

de aktivt tänker på vid val av vilka individer som ska ingå i ett team. De ska ha ett team 

som uppfyller rätt kompetens vilket innebär att de söker en blandning av både lägre och 

högre kompetens i olika områden. När team sätts samman tänker teamsammansättarna 

även på vilken specifik kunskap revisorerna har. Det kan handla om speciella frågor 

inom vissa uppdrag men även bransch- och bolagsspecifik kunskap, där tidigare 

erfarenhet av branscher eller bolag kan behövas. Enligt Bonner & Lewis (1990, s. 16) är 

den specifika kunskapen och erfarenheten för en uppgift viktigast för en revision. 

Teamsammansättarna söker dock även en blandning av allmän kunskap och erfarenhet, 

vilket byggs på att de i teamet ska lära av varandra så att det sker ett kunskapsutbyte 

mellan medlemmarna i teamet. Att kompetensen utvecklas är tydligt kopplat till hur de 

förväntas växa i rollen som revisor från junior och uppåt. Detta är främst kopplat till 

erfarenhet. 
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Då teamen byggs upp enligt en målsättning att utbyta kunskap och utvecklas finns en 

tydlig skillnad mellan förväntad kompetens i de olika nivåerna en revisor kan ha. 

Juniorer har kunskap från sin utbildning men saknar erfarenhet. Ju längre i karriären 

revisorerna ligger desto mer övergår kompetens mot erfarenhet. Om vi ser till indelning-

en kunskap, skicklighet och attityd (Billett, 2001, s. 448-449) så har teamsamman-

sättarna fokus på kunskap och skicklighet. Men precis som Baartman & Bruijn (2011, s. 

127-128) reflekterar över så används kunskap och skicklighet för att skapa en lärande-

process hos individen som leder till ny kompetens. Men denna lärandeprocess är även 

beroende av individens attityd (Baartman & Bruijn, 2011, s. 127-128). Attityden hos en 

junior medarbetare handlar om att vilja lära sig mer, samtidigt som en senior 

medarbetare ska ha en attityd som gör att de är mer självgående med egna initiativ. 

Attityd är därför något som rekryterarna tänker på då de anställer nya revisorer till 

kontoren. Främst handlar attityden hos unga revisorer om en vilja att engagera sig. Det 

kan synas i att de har engagerat sig i skolan och fått bra betyg eller engagerat sig i 

studentföreningar och extrajobb. Samtidigt i rollen som revisorsassistent innebär 

attityden att individen ska vara positiv, vilja lära sig och våga ta sig an nya utmaningar. 

Attityd kan ses som integrerat med de andra faktorerna av kompetens. 

 

I kunskap kan attityden handla om att individen uppfyller auktorisationskravet. Det 

tyder på en attityd hos individen att lära sig, och framförallt att under utbildningen välja 

de kurser som är relevanta för auktorisationskravet. Det leder till att individen har valt 

kurser relevanta för revisorsrollen på grund av ett intresse och positiv attityd till ämnet 

samtidigt som de har rätt kunskap för befattningen. Alla rekryterare svarar att en viktig 

del i kravprofilen är kurserna för auktorisationskravet (se Revisorsnämnden, u.å.b.), att 

de gärna ser att de sökande har alla kurser. Det tyder på att även rekryterarna letar efter 

en viss kompetens, den som är möjlig att uppnå genom studier. Ytterligare kan 

kompetensen förstärkas av erfarenhet inom redovisning, vilket även visar på att 

ytterligare kompetens är användbar i rollen som revisorsassistent. Eftersom rekryterarna 

fokuserar på attityden och både rekryterarna och teamsammansättarna tänker på 

kunskap och kompetens hos individerna så integreras alla dessa element inom 

individens kompetens. Det är dessa tillsammans som skapar graden av kompetens 

(Baartman & Bruijn, 2011, s. 127-128). Attityden och kunskap ska finnas från start 

medan erfarenheten eller skickligheten erhålls i yrket. Detta medför att kompetensen 

utvecklas med rollen som revisor. 

 

Rekryterare fokuserar alltså på att finna individer med rätt attityd till att vilja lära sig 

och utvecklas. Det innebär att alla individer har samma kunskap och erfarenhet sedan 

innan. Teamsammansättarna däremot har störst fokus på kompetens som helhet. De vill 

bygga sina team utifrån rätt kompetens både när det gäller bredd och specialistkunskap. 

Oftast hänger kompetensen ihop med vilken befattning individen har. Detta innebär att 

de juniora har kunskap och ju mer seniora de blir desto mer erfarenhet och 

specialisering har de. Av detta drar vi slutsatsen att teamsammansättare främst tänker på 

kunskap och erfarenhet. Eftersom rekryterarna söker liknande individer med samma 

kompetens så är det teamsammansättarna som har möjlighet att arbeta med individer 

som besitter olika kompetens gällande erfarenhet och specificering. Teamet kräver både 

hög och låg kompetens för att ett utbyte av kompetens ska ske inom teamet. Det är även 

kopplat till kostnadseffektivitet eftersom de som ska utföra det operativa är flera och 

arbetet kräver inte lika hög kompetens. Därför används juniora medarbetare för att 

utföra det arbetet. I form av kompetens drar vi slutsatsen att en revisorsassistent på 
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ingångsnivå endast besitter kunskap från utbildningen, det vill säga ingen eller låg 

kompetens. I teamet finns individer med olika lång erfarenhet och därför olika kunskap 

om branscher, revision och frågor. Här har befattningarna olika kompetenskrav och en 

blandning av hög och låg kompetens är det optimala. Individer med lika lång erfarenhet 

kan besitta olika kompetens i form av specifik kunskap. Denna diversifiering i 

kompetens inom teamet gör att i teamsammansättarens arbete med att sätta ihop ett team 

kommer kompetens i huvudfokus. 

 

En kompetens som är grundläggande för alla revisorer är att de ska vara professionellt 

skeptiska. Detta styrks av att det är en riktlinje inom yrket (ISA 200, § 15). Denna togs 

endast upp hos teamsammansättare. Det uppfattas som att de nya är aningen mindre 

skeptiska i sitt arbete tills de lär sig hur de ska arbeta för att ha denna professionella 

skepsis. Detta innebär att de inte stöder den traditionella synen om att den professionella 

skepsisen antingen innebär en neutral inställning eller ett presumtivt ifrågasättande 

(Glover & Prawitt, 2014, s. 2). Detta förespråkar snarare att skepsisen utvecklas enligt 

ett kontinuum. Det går att härleda till Glover & Prawitts (2014, s. 3) kontinuum från 

mindre ifrågasättande till totalt ifrågasättande. Även om en revisor inte förväntas vara 

totalt ifrågasättande. De juniora har från början en mindre ifrågasättande attityd på 

grund av deras okunskap. Denna utvecklas sedan till en lämplig nivå av ifrågasättande. 

Att lära sig vilken nivå av professionell skepsis som är lämplig sker genom teamarbetet 

där de juniora lär sig av de seniora. Från början vet inte de juniora revisorerna hur 

mycket bevis och dokumentation som är nödvändigt. 

5.4 Mångfald 
Mångfald är ett perspektiv som påverkar både teamsammansättare och rekryterare. I 

rekryterarnas fall handlar det vid kön om att rekrytera en jämn fördelning av kvinnor 

och män. Anledningen som nämns är att företaget ska spegla samhällets samman-

sättning, att inget kön ska exkluderas. Samtidigt nämner en rekryterare att det generellt 

sett är fler kvinnor som söker tjänster inom revision. Här kan kön vara en utslagsfaktor 

för att få en jämn könsfördelning på kontoret. Resonemanget teamsammansättarna för 

handlar om att gruppdynamiken förbättras när det är en jämn könsfördelning. Vissa av 

teamsammansättarna tror inte att det påverkar gruppens resultat, men att trivsel och 

kundens upplevelse påverkas positivt. Även de nämner att ute hos kund kan det vara 

lättare att knyta kontakt om de har ett blandat team, även om det vid små team kan vara 

svårt att tänka på en jämn fördelning. Det som lyfts fram i forskningen är att 

effektiviteten i gruppen och prestationen blir bättre av en blandad könsfördelning i 

gruppen (Lee och Farh, 2004, s. 147). Det kan vara så att resultatet kan vara svårt för 

teamsammansättaren att uppskatta, då den inte har två olika grupper att jämföra mellan. 

Det finns ingen erfarenhet av en helt homogen grupp att sätta i kontrast till den nu-

varande jämt fördelade gruppen. Det kan också vara så att dynamiken och 

kommunikationen som de upplever som bättre i en blandad grupp är det som bidrar till 

ett effektivt team. Att män och kvinnor i en grupp skapar en stämning som lägger grund 

för kommunikation och sammanhållning. Det stämmer överens med Kochan et al.s 

(2003, s. 17) slutsats att det inre arbetet i teamet kan påverkas positivt av blandad köns-

fördelning. Att de vill att teamen ska spegla hur kunderna är fördelade stödjer Ashmore 

& Sewells (1998, s. 377-378) resonemang där de menar att uppfattning om sig själv och 

hur en individ tänker och agerar påverkas av könstillhörighet. Det kan göra att om 

kunden identifierar sig med revisorn kan arbetet ske mer effektivt. Det kan också vara 

så att det finns någon i revisionsgruppen av samma kön, vilket kan ge kunden ett intryck 

av att båda kön uppskattas. Det kan skapa trivsel hos kunden att se att både män och 
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kvinnor arbetar på kontoret jämfört med om endast ett kön finns representerat. Det kan 

göra kunden mer samarbetsvillig, något som även påverkar kontakten med revisorn. 

 

Även om rekryterarna säger att de söker en jämn fördelning finns statistik om hur 

revisorsyrket är förknippat med en ojämn fördelning, åtminstone gällande auktoriserade 

revisorer och partners. Av alla auktoriserade revisorer var 34,6 % kvinnor (Revisors-

nämnden, 2016, s. 10) och av alla partners var 18,4 % kvinnor (Lennartsson, 2014). 

Dock nämner rekryterarna att det oftast är flest kvinnliga sökande. I de olika befattning-

arna nämner teamsammansättarna att det inte finns någon skillnad i könsfördelningen. 

En av teamsammansättarna nämner dock senare att det kanske ändå är så att det finns en 

gubbe i toppen av pyramiden. Här drar vi slutsatsen att vid rekrytering finns en jämn 

könsfördelning hos de rekryterade och därför finns det på junior nivå en jämn blandning 

av kvinnor och män för att spegla kunden i arbetet och för att skapa gruppdynamik. På 

manager- och partnernivå drar vi dock slutsatsen att det inte finns en jämn köns-

fördelning. De högre nivåerna domineras av män, vilket är intressant med tanke på att 

respondenterna upplever könsfördelningen som jämn. Här tror vi att den blandade 

gruppen på lägre nivåer gör att könsfördelningen känns nämn. Det kan exempelvis vara 

så att om det finns ett fåtal partners och de är män på ett kontor upplever personalen att 

det är en jämn fördelning på kontoret, eftersom det är en jämn könsfördelning hos 

revisionsmedarbetarna. Däremot nationellt med alla kontor sammanslaget märks att 

auktoriserade revisorer och partners främst är män. 

 

När det kommer till ålder är åldern hos revisorer förknippat med vilken befattning de 

har. De som anställs på juniora positioner är ofta nyexaminerade och därav unga. 

Därefter utvecklas de till nya roller. Detta gör att rekryterare inte reflekterar över ålder. 

Teamsammansättarna tänker inte heller direkt på ålder men de tänker på hur många år 

de har arbetat. Eftersom ålder är förknippat med rollen en revisor har blir det naturligt 

en fördelning av ålder i ett team. En positiv aspekt med åldersfördelning är att det 

skapar sammanhållning och ett kunskapsutbyte (Stone & Tetrick, 2013, s. 728). Det kan 

även skapa en högre effektivitet (Wegge et al., 2012, s. 5149). Även om varken 

rekryterare eller teamsammansättare tänker på en jämn åldersfördelning har vi ovan 

diskuterat hur de arbetar med att skapa ett kunskapsutbyte. Genom en åldersfördelning 

får de ett kunskapsutbyte i erfarenhet men fördelningen kan även öka effektiviteten i 

teamet.  

 

Gällande den sista aspekten inom mångfald, kulturell bakgrund, är det en faktor som 

rekryterare skulle vilja ta i beaktande men som de ser svårigheter med att ta i beaktande. 

De menar att indirekt kan sökande med kulturell bakgrund ha svårt att få anställning om 

de saknar de svenska kurserna för auktorisation. Samtidigt menar några att majoriteten 

av de sökande inte har annan kulturell bakgrund. Däremot nämner några rekryterare att 

de arbetar aktivt med att få in fler med annan kulturell bakgrund i organisation, för att 

öka mångfalden och för att spegla kunderna bättre. Det resonemanget stödjer 

forskningen, då en diversifierad grupp med hänsyn till kulturell bakgrund presterar 

bättre vid komplexa problem (McLeod et al., 1996, s. 257). Hoogendoorn & van Praag 

(2012, s. 14) förklarar att ett team med individer från olika kulturell bakgrund presterar 

bättre på grund av att de har olika kunskap och erfarenhet. Det skulle alltså vara positivt 

för revisionsbyråer om de söker olika individer med olika bakgrund i aspekten om att 

lösa problem med olika erfarenhet och inspel. Alla rekryterarna ser positivt på sökanden 

med annan kulturell bakgrund och vill eller har redan börjat arbeta med den mångfalds-

aspekten. I takt med att allt fler företag blir internationella ses det som en fördel att ha 
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anställda med erfarenhet från andra länder och kulturer. Samtidigt finns det en 

diversifiering i Sveriges befolkning, där vissa företagsledare kommer från andra länder 

och kulturer. Där kan en anställd med erfarenhet från andra kulturer hjälpa till att över-

brygga skillnader i rutiner och språk. Det gör att inför framtiden och en allt mer 

globaliserad värld ser revisionsbyråerna ett ökat behov av att ha ett internationellt tänk. 

 

Att det finns svårigheter med att finna behöriga individer med annan kultur kan bero på 

att auktorisationskravet idag är anpassat enligt svenska universitetskurser. Det är svårt 

att tillämpa internationella kurser på det utbildningskrav som finns från revisors-

nämnden då kurserna måste tillgodoräknas av ett svenskt universitet eller bedömas av 

universitets- och högskolerådet. Trots en bedömning krävs dock i de flesta fall 

komplettering med svenska kurser. Även provet för auktorisation ska skrivas på svenska 

(Revisorsnämnden, u.å.b). Här drar vi slutsatsen att revisionsbyrån inte kan påverka de 

teoretiska kraven som finns för revisionsmedarbetare. De tycker att det är viktigt med 

auktoriserade medarbetare men eftersom de inte själva utformar auktorisationskraven 

kan de inte utforma det till att bli mer internationellt. Både rekryterarna och 

teamsammansättarna tror dock inte att det är kvaliteten på själva utförandet av 

revisionen som påverkas. Att oavsett vem individen är kan inte kvalitet kopplas till 

vilken ålder, vilket kön eller vilket ursprung denne har. Det som påverkas är hur med-

arbetarna på kontoret kan matcha varandra och kunden i språk och förståelse för andra 

kulturer. Det nämns också värdefullt med en sådan insikt när revision ska utföras på 

företag som har eller planerar att starta bolag i andra länder.  Här kan FAR som 

beslutande myndighet i samarbete med revisorsnämnden vara de som driver ett 

förändringsarbete. Då det är dessa som sätter auktorisationskravet och utformar provet 

kan de med hjälp av en mer internationell auktorisation underlätta för revisionsbyråer att 

rekrytera individer med annan kulturell bakgrund och därigenom främja mångfalden i 

branschen. Detta resonemang finner ytterligare stöd i Europeiska unionens direktiv 

2014/56/EU där möjligheten att få sin utbildning från ett medlemsland tillgodoräknad i 

ett annat medlemsland behandlas och poängteras som grundläggande och fördelaktigt. 

5.5 Sammanfattande 
Rekryteringen inom revisionsbyråer sker till kontorsnivå och rekryterarna fokuserar 

främst på personlighet. De har valt att lyfta personlighetsdragen; extraversion, samvets-

grannhet, samstämmighet och öppenhet. De förklarar dessa med egna ord som att vara 

social, noggrann, ha analytisk förmåga, personligt driv, initiativtagande och ansvars-

tagande. De anser att alla dessa personlighetsdrag är bra i hög nivå, dock föredras inga 

extremiteter. De fokuserar på individuella personligheter men söker kompletterande 

drag hos olika individer för att skapa en bra grupp som helhet på kontoret. De tänker 

även på att personligheten ska matcha kunden som de utför uppdraget åt. Därefter lyfter 

de kompetens som viktigt. Inom kompetens kollar de på både utbildning och erfarenhet 

men främst attityden hos individen. De som väljs till kontoret ska ha attityden att vilja 

lära sig för att kunna utvecklas. Till sist tänker de på att ha en jämn könsfördelning. 

Detta innebär att rekryterarna ser till att rekrytera av det underrepresenterade könet om 

likvärdiga kandidater finns. Att ha en jämn könsfördelning skapar en bättre grupp-

dynamik än om det endast är män eller kvinnor inom teamet. Den jämna köns-

fördelningen på teamet är bra även gentemot kund. 

 

Teamsammansättarna däremot, har störst fokus på kompetens. När de väljer individer 

till ett team vill de ha en blandad grupp avseende kompetens. De väljer individer så att 

kompetens ska utvecklas och utbytas dem emellan. Detta är både avseende erfarenhet, 
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men också spetskompetens. Förutom detta tänker de även på att juniora medarbetare ska 

lära sig förmågan att vara professionellt skeptisk av de mer seniora medarbetarna. 

Därefter tog teamsammansättarna upp personlighet som viktigt. De lyfte personlighets-

dragen; extraversion och samvetsgrannhet. De uttryckte detta som social förmåga, 

noggrannhet, analytisk förmåga, och ansvarstagande. Dock ligger inte fokus på att söka 

dessa olika individer eftersom detta utförs av rekryterarna. De individer som finns på 

kontoret har rekryterarna anställt och det är dessa som teamsammansättarna har till 

förfogande. Teamsammansättarnas fokus ligger på att skapa en blandad grupp med olika 

personligheter för att skapa gruppdynamik. Detta är den interaktionen som Nelson & 

Tan (2005, s. 55) beskriver mellan revisorerna. Men som de också beskriver är 

förståelse kring interaktionen nödvändig för att förstå utförandet och prestationen av 

revision (Nelson & Tan, 2005, s. 59-60). Både rekryterare och teamsammansättare 

resonerar att både kontoret och teamen ska bli bra sammansatta. Detta visar att de har 

uppmärksamhet på att skapa en god interaktion. Till sist arbetar teamsammansättare 

med att skapa en jämn fördelning gällande kön inom teamen för att skapa en bättre 

dynamik och ett bra bemötande mot kund. 

 

Vid teamsammansättning är alltså kompetensen avgörande för hur teamet ser ut. De 

olika medlemmarna i teamet måste ha rätt kunskap och erfarenhet av sin egen uppgift 

och vid mer seniora nivåer även kompetensen att leda andra. Är det branschspecifik 

kunskap som krävs för uppdraget är det avgörande att någon med rätt kompetens blir en 

medlem i teamet. Vid sammansättning undviks att någon arbetar överkvalificerat och en 

blandning av juniora och seniora medarbetare sker. Samtidigt är tidsaspekten viktig, då 

en revisor har flera uppdrag och därför måste vara tillgänglig för de uppdrag som 

planeras in. Indirekt är även personlighet avgörande för hur ett revisionsteam ser ut. 

Rekryterarna väljer de individer som matchar organisationens värderingar, samtidigt 

som de nyrekryterade på något sätt kompletterar nuvarande personal på kontoret. Det 

gör att teamsammansättaren inte sätter ihop sina team beroende på deras personlighet, 

men om kontorets revisionsgrupp ska utökas kan denne önska eller ha utslagsrösten för 

vem som börjar i revisionsgruppen. Här spelar också erfarenhet in, då en erfaren med-

arbetare kan ha en kompetens som är svår att få tag i, varpå personlighet inte väger lika 

tungt vid rekrytering. Vid teamsammansättning lägger dock vissa teamsammansättare 

vikt vid att teamet ska kunna samspela med kunden, varpå personlighet kan tas i 

beaktande om det är en faktor som skulle kunna göra att arbetet inte fungerar alls. I 

teamet är det extroverta draget viktigt i viss mån för att interaktionen i teamet ska 

fungera. Med fokus på teamets prestation krävs olika grad av extraversion för att både 

arbeta effektivt och få arbetsuppgifterna utförda. Attityden hos de unga revisorerna att 

vilja lära sig revisionsmetodiken är viktigt, samtidigt som de ska besitta en grund-

kunskap från sin utbildning. Hos seniora medarbetare krävs de att de arbetar bra i grupp 

och vill ta ledarrollen för att de ska avancera i karriärstegen. De seniora medarbetarna 

kan ha inriktat sig mot en viss bransch, vilket gör att teamen sätts samman så att juniora 

medarbetare får arbeta med flera olika seniora medarbetare. De yngre tar därför del av 

de seniora medarbetarnas erfarenhet och bygger själv upp en kunskapsbas inom revision 

som de för över mellan olika uppgifter. Hos individen sker en utveckling som person, 

där individen till en början arbetar granskande och analyserande. I takt med 

avancemang sker en förflyttning mot att planera för andra och ta beslut samt att sälja 

företagets tjänster och locka nya kunder. Interaktionen sker mellan alla medlemmar i 

revisionsgruppen då medarbetarna ingår i flera olika team och tar del av och delar med 

sig av sin kompetens i olika team. 
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Nedan sammanfattas ovan förda resonemang om vilka personliga egenskaper 

rekryterare och teamsammansättare fokuserar på (Se Figur 6 & 7). De är numrerade i 

inbördes ordning där nummer 1 är den personliga egenskap som de fokuserar mest på. 

Därefter visas hur den personliga egenskapen ska finnas inom kontoret och teamet samt 

varför. 

 

 
Figur 6. Sammanfattning av analys: viktiga personliga egenskaper och målsättning 

enligt rekryterare. 

 

 
Figur 7. Sammanfattning av analys: viktiga personliga egenskaper och målsättning 

enligt teamsammansättare. 
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6. Avslutande diskussion 
I detta avsnitt återkopplar vi till problemformuleringen och syftet. Det övergripande 

resultatet redovisas och studien presenteras utifrån sitt praktiska bidrag, förhållande 

till nuvarande forskning och bidrag till framtida forskning. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring etiska- och samhälleliga aspekter. 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie är att: 

 Skapa förståelse för hur rekryterare hos revisionsbyråer resonerar kring 

individers personliga egenskaper vid rekrytering 

 Skapa förståelse för hur teamsammansättare hos revisionsbyråer resonerar 

kring personliga egenskaper hos individer vid sammansättning av team 

 Skapa förståelse för hur de olika befattningarna i ett revisionsteam förknippas 

med vissa personliga egenskaper 

  

Vi vill genom detta besvara problemformuleringarna: 

 Hur resonerar rekryterare och teamsammansättare hos Big Ns revisionsbyråer i 

Sverige gällande personliga egenskaper hos individer? 

 På vilket sätt sker sammansättning av team givet personliga egenskaper hos de 

individer som rekryteras? 

 

Rekryterarna är de som fokuserar på att få in rätt personlighet till kontoret. De två 

personligheterna som främst diskuterats är social förmåga och noggrannhet där en 

individ antingen är övervägande social eller noggrann. Kompetens är inte av lika stor 

vikt och individer kan rekryteras med alltifrån kandidat till masterexamen. Viktigt är 

dock rätt attityd till att vilja lära sig för att kunna utvecklas. Inom kontoret söker de en 

jämn fördelning gällande kön vilket rekryterare tar i beaktande om det finns likvärdiga 

kandidater med olika kön. Olika individer besitter dessa personliga egenskaper och 

rekryteraren väljer den individ som passar bäst med hänsyn till vad de söker till 

kontoret. De vill skapa en blandad grupp gällande personlighet och kön för att det 

skapar en bra gruppdynamik inom kontoret. Rekryterarnas urval ger nya arbetare till 

kontoret och påverkar därigenom teamsammansättningen genom att söka individer med 

olika personligheter. Samtidigt verkar personligheten hos en revisor förändras över tid 

där en junior förknippas med noggrannhet, en granskningsledare förknippas med 

struktur och ledaregenskaper och en påskrivande ska vara social och analyserande. Inom 

personlighet förväntas därför en revisor utvecklas med rollen. 

 

Inom kontoret finns ett bestämt antal anställda som finns till förfogande för 

teamsammansättarna vid nya uppdrag. Teamsammansättaren ska sätta samman ett team 

med generellt tre nivåer bestående av påskrivande, granskningsledare och assistenter. 

Det teamsammansättaren främst fokuserar på är kompetens, de söker olika kompetens 

hos de olika nivåerna för att skapa effektivitet i teamet. Mellan teammedlemmarna sker 

ett utbyte och en utveckling i kompetens. Därefter tänker teamsammansättarna på 

personlighet samt könsfördelning. De vill skapa en blandad grupp för gruppdynamik 

både inom teamet och mot kund. Eftersom rekryterarna valt ut personligheter till 

kontoret är teamsammansättarens påverkan främst att sätta samman ett team utifrån 

olika kompetenser. 

 

Det finns alltså en koppling mellan rekryterarna och teamsammansättarna. Båda är 

involverade för att skapa det slutliga teamet. Mellan rekryterarna och teamsamman-
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sättarna sker ett samspel genom kommunikation och arbete. Vid rekrytering är ofta en 

teamsammansättare med i processen för att ge inspel om vilka slags individer som 

saknas gällande olika personliga egenskaper. Detta tas i beaktande av rekryterarna för 

att skapa en bra grupp inom kontoret inför sammansättning av team. Studiens 

forskningsbidrag kan därför beskrivas med modellen nedan, där vår bearbetning av 

studiens material resulterat i en slutlig modell för teamsammansättning (Se Figur 8). 

 

 
Figur 8. Slutlig modell om sammansättningen av team utifrån personliga egenskaper, 

befattning och samspel mellan rekrytering och teamsammansättning. 

 

6.2 Diskussion 
Studien har skapat en förståelse kring hur revisionsteam byggs upp med hänsyn till 

personliga egenskaper. Detta påverkas både av vilka personligheter som valts in till 

kontoret, det vill säga vilka som rekryterats, och vilken kompetens som väljs till ett 

team av den ansvarige för teamsammansättningen. Studien ger därför ett bidrag inom 

forskningen om revision på teamnivå. Vilka personliga egenskaper som tas i beaktande 

har undersökts, dock har endast resultat uppkommit angående personlighet, kompetens 

och mångfald. 

 

Majoriteten av de som rekryteras hos revisionsbyråerna är nyutexaminerade så kallade 

juniora medarbetare. Det är en förhållandevis liten rekrytering som sker av erfarna. Det 

har därför varit svårt att erhålla information om vad rekryterare söker när de anställer en 

erfaren. Det har även alltid lyfts att med tanke på den interna karriärutvecklingen som 

ska ske, ligger fokus på att rekrytera nyexaminerade. Detta har vi försökt överbrygga 
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genom att fråga om vad de tror att juniora medarbetare utvecklar i form av personlighet, 

kompetens och andra personliga egenskaper. 

 

Resultatet är främst intressant inför framtida forskning men resultatet kan även 

användas av revisionsbyråer och individer som söker jobb. Revisionsbyråerna kan 

utläsa en gemensam process och tankegång hos de stora revisionsbyråerna. De kan 

därför använda resultatet för att utforma passande kravprofiler och sätta samman 

revisionsteam på ett sätt som möjliggör kompetensutbyte. Individer som söker jobb kan 

nyttja resultaten genom att veta hur revisionsbyråerna tänker vid rekrytering. 

6.3 Förslag på fortsatta studier 
Genom intervjuerna lyftes vissa aspekter som kan vara av intresse för framtida 

forskning. Inom rekrytering lyftes två intressanta aspekter, teknikutveckling och av-

skaffandet av revisionsplikt. Gällande teknikutvecklingen beskrev två rekryterare hur 

automation och IT påverkar deras syn på personliga egenskaper. Rekryterare 4 nämner 

hur yrket förutspås bli mer och mer automatiserat och hänvisar till Kairos futures under-

sökning, vilket ställer krav på andra personligheter. Prognoser från revisorer som FAR 

tillsammans med Kairos future undersökt visar att 45 % av de tillfrågade revisorerna 

tror att revisionsyrket kommer automatiseras i framtiden (Kempe, u.å., s. 41). “…Men 

primärt blir det ännu viktigare, att förutom att du är en bra kollega, att du har en 

problemlösningsförmåga, att du är kreativ... innovationslust, förändringsbenägen. Den 

sista förändringsbenägenhet, är ju otroligt viktig.” Rekryterare 5 beskrev hur IT-vana 

blir allt mer viktigt “... vi har lagt till en kompetens, det är just IT-intresse och IT-vana, 

som är viktig i och med att allting blir mer och mer digitaliserat.”. Här kan framtida 

studier undersöka hur de personliga egenskaper som efterfrågas kommer påverkas av 

digitaliseringen. 

 

Den andra aspekten, avskaffandet av revisionsplikten gav följande resonemang av två 

rekryterare. Rekryterare 4 sa att “Att de känner sig sedda och behövda, det är precis det 

klienterna behöver. När inte revisionsplikten finns längre kommer klienterna välja oss 

för att vi ser dem faktiskt, vi bekräftar dem, vi hjälper dem i deras vardag.” Vilket visar 

hur avskaffandet kan innebära att revisionsbyråer söker andra personligheter. 

Rekryterare 5 bekräftade även detta “Det är viktigare och viktigare att man är en social 

person för att trivas i rollen som revisor. Det innebär mycket kundkontakt, sen måste 

man ju också ha kvar analysförmågan. Men jag tror att förr var det viktigare att hålla 

koll på siffror än det sociala, nu tror jag att de är lika viktiga.” Där den sociala 

förmågan som lyfts fram som allt mer viktig. 

 

Av detta ser vi hur framtida forskning kan ha fokus på just dessa aspekter. Hur påverkar 

teknikutvecklingen hur rekryterare tänker vid rekrytering av revisorer? Hur påverkar 

avskaffandet av revisionsplikt personliga egenskaper som söks hos revisorer?  

 

I intervjuerna med teamsammansättare lyftes tre aspekter; anpassningen mot kund, 

tillgänglighet på personal och kostnadseffektivitet. Gällande kundanpassning var det tre 

teamsammansättare som lyfte aspekten. Exempelvis sade Teamsammansättare 1 att 

“Jag tror att teamsammansättningar är nog mer kundbaserade.“ och bekräftade detta 

resonemang senare med “Hur vi sätter ihop teamen utgår från kunden. Du utgår ifrån 

kundens verksamhet och hur kunden är strukturerad. Hur mycket är det vi ska göra, 

finns det en redovisningskonsult innan eller är det som så att de har en egen ekonomi-

avdelning eller gör vi det här internt som en redovisningskonsult, men internt här.” 



89 
 

 

Ett annat vanligt förekommande ämne var tillgången till personal att sätta i teamen. 

Detta nämndes av tre teamsammansättare. Exempelvis sade Teamsammansättare 1 att 

“Just tillgången på personal. Att det finns den tillgängligheten. Det måste ju även vara 

rätt kompetens och den personalen måste ha rätt arbetsbelastning... Det handlar mycket 

om tillgänglighet, vilka som kan när.” Teamsammansättare 2 beskrev hur andra kan 

kliva fram och ta mer ansvar “Då kanske inte den personen som skulle varit på upp-

draget har tid att göra det. Det har vi varit med om ofta. Då är det andra som är 

tvungna att kliva fram och ta mer ansvar.” 

 

Den sista vanligt förekommande aspekten är fokus på kostnadseffektivitet. Detta 

nämndes av tre teamsammansättare. Teamsammansättare 2 beskrev effektivitet i 

förhållande till kompetens “Vi får inte vara för, det är trevligt att ha ett jätteseniort 

team men då får du ingen ekonomi i uppdraget heller, om du sitter med två managers 

och två seniors, de driver lite för mycket kostnad oftast för att det ska bli bra.” 

Teamsammansättare 5 beskrev hur uppdrag ska utföras effektivt och billigt “Så vi 

försöker sätta samman team som täcker upp alla de arbetsuppgifter som krävs att göra, 

på ett så snabbt och effektivt och billigt sätt som möjligt måste man ju tillägga. Det är 

ju det det handlar om, vi måste ju få lönsamhet på uppdragen också.” 

 

Av detta ser vi intresset för framtida forskning inom dessa områden. Hur sätts revisions-

team samman med fokus på kundanpassning? Hur påverkar tillgängligheten samman-

sättningen av team? Hur arbetar teamsammansättare med kostnadseffektivitet? 

 

Övriga intressanta ämnen skulle vara att studera i andra orter för att öka trovärdigheten i 

studien och dess överförbarhet. Det kan undersökas i liknande orter som Umeå men 

även andra både mindre och större orter än Umeå. Att undersöka andra storlekar på 

kontor eller revisionsbyråer som inte är inom Big N är också av intresse. De kontor vi 

undersökte hade mellan fem till 18 revisorer. Ett intressant ämne skulle vara att 

undersöka vilka team som förknippas med hög audit quality med hänsyn till dessa 

personliga egenskaper och faktorer. Det motiveras främst med avsaknaden på forskning. 

I matchningen mellan revisionsbyrå och individ lockar revisionsbyrån individer som 

delar företagets värderingar. Därför skulle det vara intressant att jämföra prestationen 

hos teamen hos de olika byråerna för att undersöka om prestationen påverkas där något 

företag har lockat individer som arbetar i mer effektiva team med hjälp av sina 

värderingar. Det finns som sagt forskning på nivåerna byrå, kontor och individ men inte 

team. Med hänsyn till att denna studie utförts med en kvalitativ metod är kvantitativa 

metoder av intresse för att möjliggöra kvantifiering. En kvantitativ metod skulle ge 

möjlighet till att redovisa andra resultat och göra statistiska tester för att säkerställa. 

6.4 Etiska- och samhälleliga aspekter i studien 
Nedan kommer etiska- och samhälleliga aspekter diskuteras utöver den mån de 

diskuterats genom uppsatsen. Vi har valt att diskutera dessa i slutet för att kunna sätta 

både etiken och det samhälleliga i studiens kontext. 

 

Denna studie var i ett första skede beroende av deltagande av dessa revisionsbyråer. Då 

urvalet är smalt är studien beroende av acceptans från största delen av de tillfrågade. 

Detta satte press på oss som utför studien men även de vi tillfrågat. Vid insamling av 

empiri har vardera byrå avsatt omkring två timmar för våra intervjuer. Kortsiktigt 
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påverkar det företagen då de satt av tid som annars hade använts till annat. Långsiktigt 

däremot har de nytta av resultatet. 

 

Överlag har ett mångfaldsperspektiv lyfts in och undersökts vilket tyder på en god etik i 

studien och ett beaktande av samhällets demografi. Vi hoppas att studiens resultat kan 

leda till en utveckling inom mångfaldsarbetet. Resonemang som har lyfts i studien visar 

på att en utveckling av auktorisationskravet skulle möjliggöra att rekrytering kan ske på 

ett sätt som speglar samhället bättre. Resultatet visar även på att revisionsbyråerna 

aktivt arbetar med att skapa en jämn könsfördelning och att det finns en medvetenhet 

kring förväntningarna från samhället på att ha en jämn fördelning. Just idag syns de 

tidigare strukturerna men det sker en förändring. 

 

Skulle vi se till resultatet kan det ses som mindre etiskt att vissa personligheter sållas 

bort av byråerna. Resultatet kan däremot användas av arbetssökande för att få en för-

ståelse kring hur byråerna arbetar med personliga egenskaper. Det skulle kunna hjälpa 

dem att matcha revisionsbyråernas önskemål. För revisionsbyråerna betyder resultatet 

att det finns en likhet i hur de arbetar med personliga egenskaper men samtidigt att de 

kommit olika långt i arbetet med exempelvis IT och internationalisering. De kan därför 

genom resultatet få insikt i hur andra byråer arbetar med dessa utmaningar. 
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7. Sanningskriterier 
Nedan diskuteras studiens sanning genom dess grad av tillförlitlighet. Tillförlitligheten 

diskuteras enligt hur studien uppfyller de fyra aspekterna; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

Reliabilitet och validitet lämpar ej en hermeneutisk kunskapssyn då detta synsätt är 

subjektivt (Johansson Lindfors, 1993 s. 45). Validitet och dess relevans är ett 

omdiskuterat begrepp inom kvalitativ forskning (Maxwell, 2002, s. 37). Ett argument är 

att begreppet validitet måste appliceras inom kvalitativ forskning på ett sätt som 

stämmer överens med innebörden av kvalitativa studier. Validitet kan i kvalitativ 

forskning ses utifrån att ett fenomen ska beskrivas. Hur väl den insamlade information-

en överensstämmer med fenomenet som ska beskrivas är validitet i en kvalitativ studie. 

Information från olika synvinklar kan vara lika valida (Maxwell, 2002, s. 41-42). 

Reliabilitet i kvalitativ forskning är när olika studier kommer fram till samma be-

skrivning, eller att olika perspektiv eller situationer anses vara det som orsakat olikheter 

mellan studier (Maxwell, 2002, s. 48). För att ytterligare integrera koncepten validitet 

och reliabilitet i kvalitativ forskning har alternativa begrepp skapats för att bättre passa 

den kvalitativa metoden. Ett alternativ för detta är sanningskriterierna för tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet i kvalitativ forskning kan bedömas genom de fyra kriterierna; trovärdig-

het, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Denzin, 2014, s. 

576; Guba, 1981, s. 80). 

 

Trovärdighet är graden av hur väl forskare uppfattat och förklarat verkligheten (Patton, 

1999, s. 1191). Lincoln & Guba (1984, s. 301) förklarar det som att forskare ska erbjuda 

trovärdiga studier. Lincoln och Guba går in på fem delar i trovärdigheten: (1) forskarna 

ska öka sannolikheten att en rättvis bild av verkligheten skapas. (2) Forskarna ska se till 

att bilden är fullständig och inte begränsad till deras egna tankar, detta för att minska 

bias (Lincoln & Guba, 1984, s. 308). (3) Hypoteser ska revideras tills allt känt 

inkluderats (Lincoln & Guba, 1984, s. 309). (4) Resultatet bör ställas mot vad andra 

forskare kommit fram till för att vara kritisk till sin egen studie (Lincoln & Guba, 1984, 

s. 313). (5) Deltagande i kvalitativa studier ska ha möjlighet att reflektera över den 

observerade presentationen av deras verklighet (Lincoln & Guba, 1984, s. 314). För att 

inte påverka vad som återges i respondenternas svar har allmänna frågor inlett intervju-

guiden. Detta för att respondenten ska ha möjlighet att återge det denne tycker är viktigt 

istället för att ledas in i ett resonemang. Under studiens utförande har teorierna 

reviderats för att inkludera alla resonemang som respondenterna fört, oavsett om vi för-

utsett dessa personliga egenskaper som viktiga eller om de framkommit under studiens 

gång. I tidigare forskning och teorier har den forskning som finns inom området 

revision som går att relatera till vår studie granskats. Vid framställandet av resultatet har 

hela innehållet inkluderats, det vill säga enskilda resonemang har inte exkluderats för att 

vi som forskare varit selektiva, alla resonemang har inkluderats. Användningen av citat 

har möjliggjort att bibehålla respondentens ordval. Alla transkriberingar har skickats till 

respondenterna att ta del av.  I analysen har resultatet jämförts med tidigare forskning 

för att se om resonemanget stämmer överens. Då forskning inom revisionsteam är 

ytterst begränsad har studiens resultat jämförts med forskning och teorier inom andra 

områden.  

 

Överförbarheten beskriver till vilken grad studiens resultat kan generaliseras. 

Överförbarheten går att diskutera i kvalitativ forskning då det ofta baseras på ett fåtal 

respondenter, vikten ligger istället på att ge grundliga och genomgående förklaringar 
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(Shenton, 2004, s. 69). I kvalitativa studier sker överförbarhet endast i samma situation 

och tid (Lincoln & Guba, 1984, s. 316). Det väsentliga är att skapa, vad de refererar till 

som, ”fylliga förklaringar” för att användaren ska kunna avgöra om det går att överföra 

resultatet (Lincoln & Guba, 1984, s. 316). På grund av det begränsade urvalet är 

kvalitativa studier svåra att generalisera (Williams, 2000, s. 216). Här lyder det delade 

meningar. Den ena synen är att kvalitativa studier bör generaliseras till teori istället för 

population (Williams, 2000, s. 222). Men enligt Williams (2000, s. 222) ger 

interpretativistisk forskning insikt i populationen som sådan och bör kunna ge möjlighet 

till viss generalisering. Vi har arbetat med att skapa grundliga förklaringar för att 

användare av studien ska ha möjlighet att avgöra dess generaliserbarhet. Empirin består 

av ett begränsat antal intervjuer för vardera rekryterare och teamsammansättare. 

Bedömning om generalisering till teori och population bör ske med detta begränsade 

urval i beaktande. Med en generalisering till teori bör det ske till hur revisionsbyråer 

tänker kring vissa personliga egenskaper vid rekrytering och sammansättning av team. 

Om studien generaliseras till population är det främst generalisering till större revisions-

byråer och mindre kontor som är möjlig. 

 

Pålitlighet beror på forskarnas kritiska ställningstagande till hela studiens process. 

Genom att genomföra studien på ett sådant sätt att andra forskare kan upprepa den med 

samma resultat uppnås pålitlighet (Shenton, 2004, s. 71). Det innebär att resultatet är 

beroende av insamlandet av data vilket ska ske med en granskande attityd (Lincoln & 

Guba, 1984, s. 317-318). För att underlätta för läsare att avgöra vår kritiska inställning 

har vi redogjort för våra metoder och tillvägagångssätt noggrant. Vi har angripit empirin 

med denna granskande attityd. För att öka det kritiska ställningstagandet har vi båda 

granskat det den andre skrivit och transkriberat. Samt att båda närvarat vid intervjuer. 

För att säkerställa resultatet har analys skett med koppling till relevant teori för att 

säkerställa pålitligheten. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskare i största möjliga mån agerar 

sanningsenligt och ödmjukt. Detta innebär att forskarna ska undvika att påverka 

undersökningen med egna värderingar eller förförståelse (Shenton, 2004, s. 72). Enligt 

Guba & Lincoln (1984, s. 326) handlar detta om att forskare ska agera oberoende för att 

minimera påverkan på resultatet. Genom att vara två som genomför studien där 

intervjuer skett växelvis har vi eftersträvat att inte påverka intervjuerna med egna 

värderingar. I förförståelsen finns en redogörelse för våra erfarenheter som kan ha 

påverkat vår syn på studien. Förförståelsen gör att läsaren kan ta ställning till hur 

studien kan ha påverkats. Ingen av respondenterna har i förväg fått information om 

studien som kan ha påverkat deras förförståelse. De allmänna teman som skickats ut till 

teamsammansättare är likadana för alla teamsammansättare. 
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Appendix 1 - Mail-mall 
Hej, NAMN 

Jag heter … och vi fick kontakt på/via ... Jag och min uppsatspartner har börjat skriva 

vårt examensarbete på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan på Umeå 

Universitet. Det vi vill undersöka är hur revisionsbyråer tänker angående 

sammansättning av revisionsteam, något som kommer kopplas till 

rekryteringsprocessen. Detta med fokus på individers personliga egenskaper. 

 

Vi vill gärna genomföra två intervjuer. Den första med en person vars uppgift är 

rekrytering. Den andra med en person som har uppgiften att sätta ihop revisionsteam. 

Intervjupersonerna och ert företag kommer att vara anonymt i arbetet. Intervjufrågorna 

är allmänna till sin karaktär. Däremot skulle vi vara tacksamma om ni går med på att vi 

spelar in intervjun för att underlätta vårt arbete när vi sedan behöver sammanställa 

innehållet i intervjuerna. 

 

Vi skulle vara otroligt tacksamma om Du har möjlighet att avsätta en knapp timme för 

att hjälpa oss med den delen av arbetet som rör rekrytering. Vi är flexibla efter 

önskemål om tid och plats, dock gärna någon gång mellan 24 februari till 17 mars. 

Intervjun med den som sätter ihop revisionsteam kan senareläggas ytterligare. Självklart 

har vi möjlighet att genomföra intervjun både personligen eller via telefon. Sker det 

personligen föredrar vi om det skulle vara i Umeå. 

 

Återkoppla angående möjlighet att delta, i så fall gärna med förslag på tid och om du 

kan förmedla kontakt till någon som sätter ihop revisionsteam. 

 

Vid funderingar kring intervjun är ni välkomna att ställa frågor. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Camilla Norberg 

073 080 32 86 

cano0060@student.umu.se 

 

Helen Engström 

072 243 56 65 

heen0018@student.umu.se 

  

mailto:cano0060@student.umu.se
mailto:heen0018@student.umu.se
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Appendix 2 - Intervjuguide rekryterare 
Inledande information 
Tack för att Du valt att medverka! Intervjun kan när som helst avbrytas och alla svar 

sker frivilligt. Du som respondent är anonym och all information kommer hanteras av 

oss som utför studien med största möjliga konfidentialitet. Insamlad information 

kommer endast användas till att besvara syftet med studien. Syftet är att besvara hur 

revisionsbyråer i Big N tänker gällande personliga egenskaper hos individer vid 

rekrytering och på vilket sätt personliga egenskaper hos anställda har betydelse när de 

kombinerar individer vid sammansättning av revisionsteam. 

 

Intervjun syftar till frågor angående rekrytering av revisorer. Frågor som behandlar 

befattningar syftar till de olika befattningar en revisionsmedarbetare kan ha, till exempel 

junior och senior. 

 

Inledande frågor 
1. Vad är din befattning och arbetsbakgrund? 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

3. Hur sker rekryteringen i din organisation (centralt, lokalt, beroende på, av vem)? 

 

Allmänna frågor 
4. Vilka befattningar finns och vilka befattningar rekryteras? 

 

5. a) Hur tänker Ni angående personliga egenskaper hos de ni rekryterar? 

(Ex om du har en person framför dig, vad söker du hos personen) 

5. b) Varför tänker Ni på det? 

 

6. a) Hur tar ni nuvarande anställda i beaktande när ni rekryterar? 

6. b) Varför tar ni (inte) nuvarande anställda i beaktande? 

 

7. a) Hur tar ni nuvarande arbetsteam i beaktande när ni rekryterar? 

7. b) Varför tar ni (inte) nuvarande arbetsteam i beaktande? 

 

8. a) Skiljer sig de personliga egenskaper Ni tar i beaktande åt beroende på om Ni 

rekryterar en oerfaren eller erfaren medarbetare? 

8. b) Varför skiljer det sig (inte) åt? 

 

9. Hur tänker ni kring mångfald? (Kön, ålder, kulturell bakgrund) 

 

Riktade frågor 
10. Hur tänker ni kring personlighet? 

11. Hur tror Du att olika personlighetsdrag mellan individer samspelar? 

(exempel en individ som både är noggrann men samtidigt extrovert, eller en individ som 

är extrovert och samtidigt neurotisk) 

12. Utifrån diskussionen vi fört nu, hur ser din organisation på personlighetsdrag?  

 

13. Hur tänker ni kring kompetens? (Kompetens definieras som omsättningen av 

kunskap, färdighet och attityd. Kunskap och färdighet kan utvecklas med hjälp av 

erfarenhet.) 
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14. Hur tänker ni kring betyg? 

15. Hur tänker ni om någon som inte har läst alla kurser inom utbildningskravet för 

auktorisation? 

 

16. Hur tänker ni kring ålder? 

 

17. Hur tänker ni kring könsfördelning? 

 

18. Hur tänker ni kring kulturell bakgrund? 

 

Befattningar 
19. Hur tänker ni kring personlighet beroende på vilken befattning som rekryteras? 

 

20. Hur tänker ni kring kompetens beroende på vilken befattning som rekryteras? 

 

21. Hur tänker ni kring ålder beroende på vilken befattning som rekryteras? 

 

22. Hur tänker ni kring kön beroende på vilken befattningar som rekryteras? 

 

Teamroller 
23. Nämn olika förmågor som ni söker? 

24. Beskriv förmågan (den de nämnt) och varför det är en styrka? 

25. Beskriv svaga sidor som kan vara kopplade till den här förmågan. 

26. Hur ser ni på den svaga sidan i förhållande till den starka sidan? 

 

27. Är det några förmågor som väger tyngre när ni anställer en oerfaren? 

28. Är det några förmågor som väger tyngre när ni anställer en erfaren? 

 

Fiktiva individer 
Utifrån det vi hittills diskuterat, utvärdera dessa fem individer. (Individ 1-5) 

 

Individ 1 

Här är en person som tycker om att nätverka och är engagerad i universitetets 

studentförening samt spelar i ett basketlag. Med sin vana att spela i lag har han eller hon 

naturlig förmåga att arbeta i grupp. Är duktig på att knyta kontakter med sina kollegor 

men förlänger gärna fikarasten med tio minuter extra. Gör sitt arbete med stor 

självsäkerhet, men ser ingen mening med att dubbelkolla vid tveksamheter. I de flesta 

fall är arbetet rätt gjort ändå. 

 

Individ 2 

Är pålitlig och har tagit stort ansvar för sina studier med VG i alla ämnen. Ses av andra 

som väldigt kunnig och duktig på att planera och skapa struktur i grupparbeten. Har 

arbetat på ett företag efter studierna, med omdömet stor kapacitet och förmåga att se 

detaljer. Kan argumentera för sin sak och är duktig på att övertyga andra. Kan dock ses 

som lite ovillig att ta emot förslag och idéer från andra trots att de kan bidra till något 

bättre. 

 

Individ 3 

Har spenderat två utbytesterminer, en i Kina och den andra i Spanien. Trivs i sociala 

sammanhang och är inte rädd för att ensam resa eller åka på evenemang. Hittar alltid 
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nya kontakter att umgås med och tycker om att arbeta i grupp. Kan ibland uppfattas av 

kollegor som pessimistisk då denne alltid påpekar hur andra länder löser uppgifter på ett 

bättre sätt. En vanlig fras är “men i… gjorde de såhär, varför gör inte vi så?” 

 

Individ 4 

Tycker om att arbeta i grupp och umgås gärna med kollegor. Har en naturlig förmåga att 

fånga upp andras idéer och få andra att känna sig sedda. Uppskattad av klienter eftersom 

de känner att de får uppmärksamhet och blir förstådda. En utmaning är när andra i 

gruppen har olika åsikter. Istället för att säga sin egen åsikt kan ibland en lösning han 

eller hon inte tror på vara den som väljs, för att alla ska bli nöjda. 

 

Individ 5 

Deltar gärna i sociala sammanhang och umgås gärna med kollegor. Driven av att 

prestera och att göra bra ifrån sig, vilket syns i betyg och omdömen från extrajobb. 

Håller alltid det den lovar. Det kan därför leda till hektiska dagar där många löften ska 

hållas. Tycker att det är jobbigt att fatta beslut, speciellt sådana som påverkar andra och 

har svårt att släppa misstag denne gjort. Tar gärna på sig nya uppdrag i nya situationer 

även om det är nervöst och jobbigt till en början. 

 

Frågor 
29. Av de individer som vi pratat om nu är det inte så viktigt att du kommer ihåg vilken 

individ som var vem, men av dessa individer, finns det någon egenskap som du tycker 

är viktigare eller mindre viktig? 

30. Finns det egenskaper som du inte tror fungerar tillsammans? 

 

Avslutande frågor 
31. Något du vill tillägga? Exempelvis personliga egenskaper som du kommit på under 

tiden, eller annat. Om ni kommer på något i efterhand så är det bara att höra av sig. 
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Appendix 3 - Intervjuguide teamsammansättare 

Inledande information 
Tack för att Du valt att medverka! Intervjun kan när som helst avbrytas och alla svar 

sker frivilligt. Du som respondent är anonym och all information kommer hanteras av 

oss som utför studien med största möjliga konfidentialitet. Insamlad information 

kommer endast användas till att besvara syftet med studien. Syftet är att besvara hur 

revisionsbyråer i Big N tänker gällande personliga egenskaper hos individer vid 

rekrytering och på vilket sätt personliga egenskaper hos anställda har betydelse när de 

kombinerar individer vid sammansättning av revisionsteam. 

 

Intervjun syftar till frågor angående sammansättning av team. Frågor som behandlar 

befattningar syftar till de olika befattningar en revisionsmedarbetare kan ha, till exempel 

junior och senior. 

 

Inledande frågor 
1. Vad är din befattning och arbetsbakgrund? 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

3. Hur många arbetar på ert kontor? Hur många är det i respektive befattning? 

 

4. Hur ser sammansättningen av team ut i er organisation (Centralt, lokalt, beroende på, 

av vem?) 

 

Allmänna frågor 
5. Hur ser era team ut? (Ex Hur är de generellt sammansatta, antal, befattning) 

 

6. Vad tänker Du främst på vid sammansättning av team? 

 

7. a) Hur tänker Du kring personliga egenskaper hos individer vid sammansättning av 

team? 

(När du ska sätta samman ett team, vad söker du hos de olika individerna?) 

7. b)Varför tänker Du (inte) på det? 

 

8. Vad är revisionskvalitet för er? 

 

Riktade frågor 
9. Hur tänker ni kring personlighet? 

10. Hur tror Du att olika personlighetsdrag hos individer interagerar när de arbetar i 

team? 

(exempel en individ som både är noggrann men samtidigt extrovert, eller en individ som 

är extrovert och samtidigt neurotisk) 

11. Hur tror Du att personligheten hos olika individer påverkar prestationen av teamet? 

(exempel en individ som är extrovert men en annan som är introvert, en som går med på 

vad andra har för idéer eller en annan som är driftig med egna idéer) 

12. Utifrån diskussionen vi fört nu, hur ser din organisation på personligheter? 

 

13. Hur tänker ni kring kompetens? (Kompetens definieras som omsättningen av 

kunskap, färdighet och attityd. Kunskap och färdighet kan utvecklas med hjälp av 

erfarenhet.) 
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14. Hur tror Du att kompetensen hos olika individer interagerar i ett team? 

15. Hur tror Du att kompetensen hos olika individer påverkar prestationen av teamet? 

 

16. Hur tänker ni kring ålder? 

17. Hur tror Du att olika individers ålder påverkar interaktionen i ett team? 

18. Hur tror Du att ålder hos individerna påverkar teamets prestation? 

 

19. Hur tänker ni kring kön? 

20. Hur tror Du att fördelningen av män och kvinnor påverkar teamet? 

21. Hur tror Du att fördelningen av män och kvinnor påverkar teamets prestation? 

 

22. Hur tänker ni kring professionell skepsis? (olika grad av ifrågasättande attityd och 

kritiskt tänkande kring bevis) 

 

23. Hur tänker ni kring att individer på eget initiativ tar olika funktioner i en grupp? 

 

24. a) Hur tänker ni kring revisionskvalitet vid sammansättning av team? 

25. b) Varför tänker ni (inte) på revisionskvalitet vid sammansättning av team? 

 

Befattningar 
26. Hur tänker ni kring befattningar vid sammansättning av team? 

 

27. Hur tänker ni kring personlighet beroende på befattning? 

 

28. Hur tänker ni kring kompetens beroende på befattning? 

 

29. Hur tänker ni kring ålder beroende på befattning? 

 

30. Hur tänker ni kring kön beroende på befattning? 

 

31. Hur tänker ni kring professionell skepsis beroende på befattning? 

 

32. Vilken funktion ser ni att man tar beroende på befattning? 

 

Teamroller 
33. Är det några speciella förmågor ni vill se hos individer i ett team? 

34. Hur tänker ni kring samspelet mellan individer med dessa personliga egenskaper? 

35. Är det några av dessa förmågor ni ser som viktiga i ett team? 

36. Är det några av dessa förmågor du skulle säga inte passar ihop? 

 

Avslutande frågor 
37. Något du vill tillägga? Exempelvis personliga egenskaper som du kommit på under 

tiden, eller annat. Om ni kommer på något i efterhand så är det bara att höra av sig. 
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Appendix 4 - Huvudteman 

1. Inledande frågor för att få en allmän förståelse om dig, kontoret och sammansättning 

av team i er organisation samt vilka befattningar som finns. 

 

2. Team och personliga egenskaper 

Hur sätts era team samman, hur tänker du vid sammansättning? 

Vilka personliga egenskaper finns och hur sätts de samman? 

 

3. Riktade frågor om hur ni ser på olika personliga egenskaper som en individ har. 

Hur ni ser på att kombinera olika individer i ett team? 

Hur ser ni att olika individer samspelar, beroende på personliga egenskaper? 

Hur påverkar sammansättningen teamet? 

 

4. Frågor om hur ni ser på individens personliga egenskaper beroende på befattning. 

 

5. Frågor om olika förmågor hos individerna som sätts samman i team. 
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