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Gävle den 17 december 2007 
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ABSTRACT 

Titel: Varför avlägger inte fler revisorsexamen? 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi  

Författare: Linda Jansson  

                    Maria Matsson 

Handledare: Mats Ryding 

Datum: 2007-12 

 

Syfte: Antalet tentander som skriver provet för revisorsexamen och högre revisorsexamen 

minskar. Vi vill genom vår undersökning titta närmare på varför inte fler avlägger revisors-

examen samt söka efter de faktorer som vi tror kan påverka individens beslut om att avlägga 

provet. 

 

Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metod och för att öka tillförlitligheten 

gjorde vi även en kvalitativ undersökning. Vårt empiriska material erhöll vi genom 

webbenkätundersökningar samt att vi genomförde två intervjuer. Materialet har vi sedan 

sammanställt och de frågor som är av störst vikt för vårt arbete redovisar vi under empiri-

avsnittet där vi jämför de olika resultaten med varandra, utifrån detta analyserar vi vad de 

olika utfallen kan bero på. 

Resultat & slutsats: Undersökningen visar att majoriteten av de revisorsassistenter som 

deltagit i vår undersökning har för avsikt att i framtiden avlägga revisorsexamen. Vi tror att  

de förändringar som håller på och sker inom revisionsbranschen kan påverka revisors-

assistenternas beslut i huruvida de ska avlägga revisorsexamen eller inte.  

Förslag till fortsatt forskning: Att titta närmare på hur utfallet hade blivit om 

undersökningen genomfördes i flera län eller i Norden.  

Uppsatsens bidrag: Vi tror att man som revisionsbyrå kan dra nytta av vår undersökning 

eftersom de får ta del av faktorer som kan påverka individens val i att avlägga 

revisorsexamen. 

Nyckelord: webbenkätundersökning, revisorsassistent, revisorsexamen, 

revisionsbranschen, intervjurespondenter  
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ABSTRACT 

Title: Why don’t a greater number pass an auditor examination? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Linda Jansson  

               Maria Matsson  

Supervisor: Mats Ryding 

Date: 2007-12 

 

Aim: The number of candidates for examination of auditor diploma and higher auditor 

diploma has decreased. Through our survey we want to examine why a greater number don´t 

pass an auditor examination and look for factors that we believe can influence the individual’s 

decisions about the test. 

 

Method: The survey is built on a quantitative method and to increase the trustworthiness we 

even performed a qualitative survey. Our empirical material have we received through web 

surveys and two personal interviews. The material has been gathered and the questions which 

are most important to our work are presented in the empirical part where we compare the 

results. Based on our result we carry out analyzes.  

Result & Conclusions: The surveys show that the majority of the auditor assistants who 

participated in our surveys have the intention to pass the auditor examination in the future.  

We believe that the changes which are going on in the auditor industry can affect the auditor 

assistants’ decision whether they should pass the auditor examination or not.  

Suggestions for future research: To look closer on how the results would have been if the 

surveys are carried out in several Counties or in Scandinavia. 

Contribution of the thesis: We think that as an auditor agency you can benefit from our 

survey since you get the chance to know the factors who can affect the individual’s 

decisions about the test. 

Key words: web survey, auditor assistant, auditor examination, the audit industry, 

interviewees. 
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1. INTRODUKTION 

I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till vår uppsats som kommer att handla om varför inte 

fler väljer att avlägga revisorsexamen. Här presenterar vi vårt syfte och vår problem-

ställning. 

1.1 INLEDNING 

Revisorstiteln är inte skyddad, man kan till exempel vara revisor i en ideell idrottsförening 

utan att ha någon form av ekonomisk utbildning. Däremot är det straffbart att kalla sig 

godkänd eller auktoriserad revisor utan att ha avlagt prov för respektive titel. (Revision en 

praktisk beskrivning, 2006)  

Revisionsplikten i Sverige kommer att förändras för de mindre företagen men branschen är av 

den åsikten att klienterna kommer att fortsätta efterfråga revision då banker och andra 

kreditgivare efterfrågar den. (Ibid.). 

I tidskriften Balans (nr 4, 2007) skriver Peter Strömberg, direktör i Revisorsnämnden, att allt 

färre avlägger provet för revisorsexamen och högre revisorsexamen. I Revisorsnämndens 

verksamhetsberättelse för 2006 framkommer det att det var totalt 414 stycken tentander som 

skrev de båda proven, vilket var 83 färre än under 2005. Strömberg säger vidare att det är 

svårt att spekulera kring hur många som kommer att avlägga provet under 2007 och 2008 men 

de han varit i kontakt med inom revisorsbranschen menar att trenden pekar mot ett fortsatt 

lågt provdeltagande. 

Efter samtal med två revisorer från en av Gävles revisionsbyråer väcktes tanken om att 

undersöka varför inte fler väljer att avlägga revisorsexamen. Då vi i framtiden har för avsikt 

att avlägga revisorsexamen känns det intressant för oss att titta närmare på vilka faktorer som 

kan vara avgörande för om man väljer att skriva provet eller inte.  

1.2 BAKGRUND 

Om man jämför revisorsyrket med andra fackmannamässiga yrken så skiljer det sig en del när 

det gäller möjligheterna till att klättra på karriärstegen. För att kunna klättra inom revisions-

yrket krävs det att man avlägger minst ett prov och det första provet kan inte avläggas förrän 

tidigast efter tre års heltidsarbete. Inom andra yrken finns oftast möjlighet till en snabbare 

karriärutveckling om individen är duktig, utan att behöva avlägga prov. Som revisor kan man 

bara klättra fyra nivåer på karriärstegen medan det inom andra yrken kan finnas möjlighet att 

börja ”på golvet” och avluta karriären på VD stolen.  

I en kandidatuppsats från Kristianstads universitet (Qvick m.fl. 2004) har vi kunnat läsa att 

tidigare forskning har funnit olika faktorer som kan påverka din karriärframgång. Bland annat 

nämns mentorn och dennes betydelse, positionsbyten, kön, familjeförhållanden och vilken 

utbildning man har. Vi ska i vår uppsats ta reda på om några av de faktorerna påverkar 

benägenheten att vilja avlägga revisorsexamen. 
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1.3 PROBLEMFORMULERING 

I vår studie vill vi titta närmare på vilka faktorer som kan ligga till grund för att inte fler väljer 

att avlägga revisorsexamen. Utgångspunkten är att det tar minst tre år innan man kan avlägga 

examen. Revisorsnämnden har satt upp en del grundkrav som måste uppfyllas innan provet 

avläggs. Två av kraven är en kandidatexamen i företagsekonomi samt minst tre års praktisk 

utbildning, d.v.s. tre års heltidsarbete. (RNFS 1996:1).  

En orsak till att revisorsexamen inte avläggs kan vara att man mister sin titel om man lämnar 

revisionsyrket samt att för att få behålla titeln måste en ansökan göras vart femte år, till 

Revisorsnämnden. (Revision en praktisk beskrivning, 2006). För att få behålla sin titel krävs 

att man under de fem senaste åren före ansökan utövat revisionsverksamhet i minst 1500 

timmar samt att hälften av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer. (RNFS 2001:3).  

Det talas om att det i framtiden ska finnas bara en revisorskategori, det kan möjligen ligga till 

grund för att det i dagsläget är färre som väljer att avlägga revisorsexamen. (Balans nr 10, 

2002). I Balans nr 11, 2007, kan vi läsa att om FAR SRS (en organisation för revisions och 

redovisningsbranschen (www.farsrs.se)) får välja kommer i framtiden bara titeln auktoriserad 

revisor att finnas.  

1.4 SYFTE 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på varför inte fler med grundförutsättningarna uppfyllda 

inom revisionsbranschen väljer att avlägga revisorsexamen. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

För att inte vår undersökning ska bli alldeles för stor och att det material som vi får in inte ska 

bli övermäktigt har vi valt att avgränsa oss till Gävleborg- och Uppsala län med inriktning 

mot de företag som har hemsida eller internetadress presenterat i Gula Sidorna. Vi har där valt 

att vända oss till företag som i huvudsak arbetar med revision.  

Vår kärnpunkt i uppsatsen är inte att ta reda på varför inte fler avlägger högre revisorsexamen 

utan vi valde att avgränsa oss till varför inte fler väljer att avlägga revisorsexamen (godkänd 

revisor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsrs.se/
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Introduktion 

1.6 UPPSATSENS DISPOSITION 

Vår uppsats består av sex kapitel, varje kapitel börjar med en kort sammanfattning av 

innehållet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Uppsatsens disposition (källa egen) 

Genom vår figur vill vi på ett enkelt sätt förtydliga uppsatsens upplägg, vi börjar med att i 

inledningen ange problemformulering, syfte samt bakgrunden till arbetet. I metodkapitlet 

redogör vi för vårt upplägg samt tillvägagångssätt, vidare kan ni i kapitel tre läsa om de 

teoretiska ramarna som gäller för revisorsexamen. I empirin redovisar vi det insamlade 

materialet som vi fått genom webbenkätundersökningar samt intervjuer. I nästkommande 

kapitel analyserar vi sedan det insamlade materialet och gör reflektioner, slutligen drar vi våra 

slutsatser av arbetet. 

  

Metod 

Revisorsexamen Empiri 

Våra slutsatser 

Analys & egna 
reflektioner 
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2. METOD 

I detta kapitel vill vi ge läsaren en ökad förståelse för på vilket vis vi genomfört vårt arbete. I 

den första delen förklarar vi de vetenskapliga synsätten vi arbetat utifrån och vilka faktorer 

som påverkat vårt val av metod. Sedan knyter vi an vårt tillvägagångssätt med hur vår 

arbetsprocess har sett ut.  

2.1 VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT 

En metod är enligt Arbnor och Bjerke (1994) vägledande principer för kunskapande. Det 

finns ett stort antal uppfattningar kring olika vetenskapliga metoder. Med utgångspunkt från 

vårt val av uppsatsämne och arbetsmetod behöver vi kunna analysera och tolka vårt insamlade 

material. Vi tror att vi, som människor, har svårt att vara helt objektiva i våra bedömningar 

eftersom vi påverkas av vår närmiljö och vi ser det vi vill se. Genom denna insikt har vi valt 

att använda oss av det hermeneutiska synsättet, som enligt Eriksson m.fl. (2001) kan 

översättas med tolkningskonst eller tolkningslära. 

Det hermeneutiska synsättet kan förklaras med att varje individ utnyttjar sina egna intryck, 

bedömningar och minnen för att sedan tolka och komma till insikt om det som uppfattas av 

individens olika sinnen. Man menar också att verkligheten är subjektiv och att den upplevs 

olika av olika individer beroende på vem som betraktar den. (Thurén, 2004).  

I den typ av undersökning som vi genomför är vi medvetna om att reliabiliteten kan vara ett 

problem då det är svårt att säga om andra undersökare skulle komma till liknande resultat. De 

tolkningar som vi gjort av materialet är våra och skulle kunna uppfattas på annat vis av andra 

undersökare. Även svårigheter i att erhålla svar på vår webbenkätundersökning är en faktor 

som påverkar reliabiliteten. Ett större urval hade dessutom givit en mer heltäckande bild, men 

vi anser ändå att de data som vi samlat in är tillförlitliga och kan representera yrkesgruppen 

som helhet. 

Validitet är ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta. (Thurén, 2004). Vi har valt att 

genomföra en webbenkätundersökning med styrda frågor kring ämnet att avlägga revisors-

examen, undersökningen har skickats till aktiva inom yrkeskåren. Dessa svar leder oss fram 

till förklaringar till vad som påverkar olika individers strävan efter att avlägga revisors-

examen. Genom detta tillvägagångssätt kan vi säkerställa validiteten i undersökningen. 
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2.2 VAL AV METOD 

I vår undersökning har vi i huvudsak valt att använda oss av en kvantitativ metod. Det innebär 

att vi att har samlat in data genom en webbenkätundersökning som vi sedan har bearbetat och 

analyserat resultatet ifrån. (www.studera.nu). 

För öka tillförlitligheten i vår undersökning har vi även valt att göra en kvalitativ 

undersökning. Den innebär att en forskare genom exempelvis intervjuer beskriver det som ska 

studeras. (www.studera.nu). Genom att använda denna metod har vi fått större insikt om de 

faktorer som kan spela in i olika personers benägenhet att avlägga revisorsexamen. 

Det material som vi samlat in genom våra undersökningar har vi bearbetat på ett induktivt vis. 

Enligt Thurén (2004) är induktion ett tillvägagångssätt där man förklarar slutsatser utifrån 

empirisk fakta. En förutsättning för induktion är kvantifiering. Utifrån vårt undersöknings-

material har vi genom observationer och tolkningar kunnat se ett mönster och därefter 

formulerat en generalisering.  

2.3 URVAL 

De län som vi valt ut är Gävleborgs- och Uppsala län. Dessa län har valts ut för att vi båda har 

en naturlig anknytning dem. Vi studerar i Gävleborgs län men är båda bosatta i Uppsala län, 

detta gör att vi har ett intresse för om det finns någon skillnad mellan de båda länen. Som 

hjälpmedel för att hitta revisionsbyråerna i de båda länen använde vi oss av telefonkatalogens 

Gula Sidor i Gävle respektive Uppsala. Vi gick även in på de olika företagens hemsidor och 

kontrollerade uppgifterna för att säkerställa att adresserna var aktuella. Ett fåtal företag 

saknade dock hemsida. Antalet revisionsbyråer som vi hittat adresser till är 18 stycken i 

vartdera länet.  

Vi valde att intervjua två revisorsassistenter och en godkänd revisor för att få höra hur deras 

tankegångar går innan de avlagt provet och hur man upplever skillnaden efteråt. Våra respon-

denter kom vi i kontakt med genom att Maria Norman är anställd på vårt fadderföretag Ernst 

& Young och genom henne fick vi kontakt med Linda Löfgren som också arbetar där. 

Wictoria Ingvarsson kom vi i kontakt med första gången när vi var hos Lindebergs Grant 

Thornton på studentkväll 

2.4 BENÄMNINGAR 

Inom branschen kan revisorsassistenter även benämnas junior revisor, Senior Auditor med 

flera. För att vara konsekventa och skapa en tydlighet i vårt skrivande har vi valt att använda 

oss av titeln revisorsassistenter i vårt arbete. 

I vardagen används titeln revisor ibland även för personer som inte är utbildade revisorer, det 

kan tillexempel handla om revisorer i ideella föreningar eller andra typer av lekmanna-

revisorer. När vi i vår uppsats skriver revisorer avser vi Godkända eller Auktoriserade 

revisorer. 

 

 

http://www.studera.nu/
http://www.studera.nu/


~ 13 ~ 
 

2.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Vi visste ganska snart inom vilket ämne vi ville fördjupa oss. Eftersom vårt mål är att i 

framtiden avlägga revisorsexamen och man idag kan se en minskning av antalet som väljer att 

skriva provet, ville vi titta närmare på vilka faktorer som kunde vara bidragande.  

Vi började söka efter relevant litteratur i Högskolan i Gävles bibliotek men insåg ganska snart 

att det inte fanns så mycket skrivet om det ämnet. Genom sökningar i HIG:s databas fann vi 

en hel del information i både tidskrifter/artiklar, ur dem sorterade vi sedan ut sådant som vi 

ansåg relevant och trovärdigt. Vi har även sökt på olika myndigheter och organisationers 

hemsidor och där kunnat ta del av information kring vårt ämne. 

För att kunna samla in data kring ämnet utformade vi en webbenkätundersökning som vi via 

e-mejl skickade ut till alla revisionsbyråer i Gävleborgs- och Uppsala län som fanns upptagna 

i Gula Sidornas telefonkatalog, sammanlagt 36 stycken. Till dem vi hade personliga adresser 

skickade vi länken direkt till personen. Medan vi till de byråer där vi saknade personliga 

adresser, skickade ett mejl där vi bad mottagaren vidarebefordrade länken till sina kolleger 

inom byrån. Webbundersökningen pågick under 10 dagar. Efter fem dagar skickade vi ut en 

påminnelse, då vi inte kunde kartlägga vilka som svarat skickade vi en påminnelse till alla där 

vi bad dem som redan svarat att bortse från påminnelsen. 

2.5.1 WEBBENKÄTUNDERSÖKNING 

Oscar Hultåker skriver i Enkätboken (Trost, 2007) att webbenkäter har blivit allt vanligare 

eftersom de är mycket kostnadseffektiva då distributionen är billig och man slipper att 

registrera svaren separat. På marknaden finns färdiga program som används för att skapa och 

administrera webbenkäter även på internet finns ett antal sajter som erbjuder gratis ”provapå” 

koncept.  

Hultåker tar också upp problemet med att en webbenkät i allmänhet ger en lägre svars-

frekvens än postala enkäter. Det kan bero på att man oftare glömmer bort e-mejl i datorns  

e-mejllista än ett traditionellt brev som ligger synligt på skrivbordet. Han skriver vidare att 

påminnelser via e-mejl uppfattas lättare som tjatiga än de som kommer via posten. En annan 

anledning till ett lågt antal svar kan vara att frågorna aldrig kommer fram till adressaten för att 

mejlet fastnar i ett spamfilter eller i en brandvägg. Gamla eller felaktiga e-postadresser kan 

också vara orsaker. 

Hur vår enkät blev till 

Efter att vi funderat fram och tillbaka om vilket insamlingsalternativ som var det mest 

fördelaktiga för oss bestämde vi oss för att göra en enkätundersökning. Vi ansåg att vi inte 

hade den tid som krävdes för att intervjua så många personer vi behövde för att få så bra 

underlag som möjligt. Därför kändes det som att en enkät var den bästa lösningen för oss. 

Efter att vi suttit ner och brainstormat om vilka frågor som skulle kunna vara av vikt för vårt 

arbete gick vi till vår handledare för att höra vad han trodde om vårt upplägg. Där vred vi och 

vände på frågorna för att se dem ur olika perspektiv och om vi verkligen ställt rätt frågor för 

att kunna besvara vår frågeställning.  

Väl hemma började vi fundera över hur vi skulle få ut enkäterna till våra respondenter. Att 

skicka dem per post skulle bli alldeles för dyrt, då det kräver att vi betalar porto för både 

utskicket och svarsbrevet eller att respondenten var villig att frankera det. Att åka runt och 

lämna dem personligen hade ju varit möjligt om vi bara haft företag i Gävle. Vi bestämde oss 
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för att skicka enkäten som ett mejl, trots att vi läst i Enkätboken (Trost, 2007) att svars-

frekvensen inte var så hög vid den typen av undersökning. 

Vi började med att lägga upp en enkät i Word med kryssrutor och skrivrader. Sedan skickade 

vi en provenkät till Linda för att se om den fungerade som vi trodde. Men den fungerade inte 

så bra då Linda hade en annan version av Word mot Maria så var redigeringen svår att 

genomföra. Efter vidare efterforskningar på internet kom vi fram till att vi borde spara 

enkäten i pdf-format. Vi insåg dock ganska snart att det inte var så enkelt som vi kanske trott, 

så vi tog hjälp. Efter mycket frustration över att vår enkät inte fungerade så bra som vi 

hoppats samt att tiden började rinna iväg kom vår hjälp med förslaget att vi skulle använda 

oss av en färdig webbenkät som fanns att hämta från internet. Vi hade sett i andra arbeten att 

det var en möjlighet, och vi var inte sämre än att vi kunde ändra oss. 

Vi hittade en gratissida (www.zoomerang.com) där möjlighet fanns att lägga upp en 

webbenkät som sedan låg ute i tio dagar. Sidan var uppbyggd så att användaren själv fick 

lägga upp de frågor som han/hon ville ha med samt att valmöjlighet fanns mellan kryssfrågor 

eller skrivrader. Sidan var även uppbyggd så att den sammanställde de kryssvar som vi fått in, 

i stapelform och det som skrevs fanns att tyda för sig. Efter en del knåpande var då äntligen 

sidan klar, då var det dags att välja vilken layout vi vill ha på sidan samt att prova om den 

fungerade. 

Innan vi skickade ut enkäten till de företag vi valt ut, skickade vi den till vår handledare för 

bedömning. Han hade en del sypunkter på hur vi byggt våra frågor, hur vi valt att placera dem 

samt om våra frågor besvarade det vi ville få fram genom vår undersökning. Därefter gick vi 

igenom de synpunkter vi fått och rättade till det som skulle ändras, vi formulerade även om en 

del frågor och skrev till några nya. Då var då äntligen enkäten klar, det var ju bra mycket 

smidigare än att göra enkäten i Word även om det inte gick helt smärtfritt. 

Till enkäten valde vi att skicka med ett följebrev där vi lite kort beskrev vilka vi är och vårt 

syfte med undersökningen, i brevet framgick även att vi önskade svar inom sju dagar. Vi 

planerade även in att när fem dagar gått skulle vi skicka ut en påminnelse om att inte alla 

besvarat enkäten men att de som redan svarat kunde bortse från denna påminnelse. 

När vi väl kommit så långt var det bara att börja leta mejladresser, vi började med telefon-

katalogen sedan jämförde vi de uppgifterna mot dem som fanns på internet. Vissa företag 

hade personliga mejladresser på sina hemsidor medan somliga bara hade en mejladress till 

företaget. Därefter gjorde vi distributionslistor för dem som mejlet skulle gå ut till. För att inte 

respondenterna skulle kunna se vilka vi skickat till, valde vi att lägga dem som en hemlig 

kopia och vi adresserade mejlet till en av oss. 

Den första webbenkätomgången gick ut till revisionsbyråerna i Gävleborgslän mellan kvart 

över åtta och kvart i nio den 16 november och redan vid halv tio hade vi börjat få svar. Vi 

valde att även göra samma webbenkätundersökning i Uppsala län och den lades ut den tredje 

december. Man kunde allt eftersom svaren kom in se hur staplarna i diagrammet förändrades.  

En del av respondenterna hade autosvar som gick ut från deras mejlboxar om att de inte var 

tillgängliga av någon anledning men vi har även fått svar där respondenten inte tycker hon 

ingår in den målgrupp som vi vänt oss till och därför valt att inte besvara vår enkät.  

 

 

 

http://www.zoomerang.com/
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Bortfallsanalys av vår webbenkät 

Med bortfall menas ”de element i ramen som tillhör målpopulationen och man har planerat att 

undersöka, men som man ej fick något svar ifrån”. (Dahmström, 2005). En ram är ett register 

eller en förteckning över urvalen av en mängd element som man vill studera egenskaper och 

attityder för. 

Det är viktigt att vi i vår undersökning skiljer på bortfall och undertäckning, med under-

täckning menas element som inte ingår i ramen och som vi därigenom inte har möjlighet att 

undersöka medan de element som tillhör bortfall ingår i ramen. Undertäckning i vårt fall är de 

företag som vi fann i telefonkatalogen men som inte hade några mejladresser eller saknade 

hemsida där vi kunde hitta företagsinformation. 

Inom begreppet bortfall skiljer man på individbortfall (objektbortfall) och partiellt bortfall 

(variabelbortfall). Det senare innebär att bara vissa frågor (variabler) besvaras, anledningen 

till detta kan vara frågor som behandlar känsliga ämnen som t.ex. brottslighet eller personliga 

frågor. I vår webbenkät har vi kunnat se att vissa frågor bara besvarats av en del respondenter, 

vi kan bara spekulera i varför de inte svarat. Möjliga orsaker skulle kunna vara att vissa frågor 

har tagit längre tid eller varit besvärligare att besvara, en annan skulle kunna vara att 

respondenten inte förstått frågan. Med individbortfall menas att man inte får några svar alls på 

enkäten av respondenten, vid benämningen bortfall menar man vanligtvis individbortfall. 

Bortfall kan dessutom delas in i följande tre kategorier; (Dahmström, 2005) 

 Respondenterna som vi valt att skicka till men som inte varit anträffbara, det kan bero 

på att de bytt namn, flyttat eller är bortresta. En orsak kan vara att ramen inte har 

uppdaterats och därför inte har aktuella identifieringsuppgifter. I vår undersökning är 

denna grupp de som vi fått felmeddelande från i mejlboxen och de som är på 

tjänsteresa 

 Respondenterna som vi valt att skicka vår undersökning till men som vägrar besvara 

vår enkät. Ett stort problem i många undersökningar är bortfallet på grund av vägran 

att delta, som kan vara ett utslag av att berörda parter anser att undersökningen inte 

berör dem, har inte tid eller inte är representativa för populationen. Då vi inte har haft 

titlar på alla som vi skickat vår undersökning till så har individer som jobbar på 

revisionsbyrå men inte med revision även fått vår enkät. Vi har tagit del av några mejl 

där personer skriver att de inte tillhör vår målgrupp. 

 Respondenterna som vi valt att ta med i vår undersökning men som av någon annan 

anledning utgör bortfall, det kan bero på att personen inte förstår frågorna genom t.ex. 

föräldraledighet, sjukdom, språksvårigheter eller på grund av tekniska skäl. I vårt fall 

handlade det om de byråer där vi saknade personliga mejladresser och på så sätt vet vi 

inte om enkäten förmedlats till de anställda på byrån samt att vi fick autosvar från 

några som var föräldralediga. 

Konsekvenserna av ett för stort bortfall kan vara att bortfallen kan skilja sig från de som 

svarat och därigenom blir resultatet snedvridet. (Dahmström, 2005) 

2.5.2 VÅRA INTERVJUER  

Vi har genomfört två kvalitativa undersökningar, där vi har intervjuat tre personer som är 

verksamma på två olika revisionsbyråer i Gävle. Den ena personen träffade vi på hennes 

kontor på revisionsbyrån och den andra intervjun genomförde vi i samband med en lunch. 

Intervjuerna var av typen ostrukturerade, det innebär att man lämnar stort utrymme åt 

respondenten att kommentera och besvara frågan samt att forskaren styr svaren så lite som 

möjligt. (Bryman, 1997). 
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Vi hade i förväg skrivit ned ett antal frågor som respondenterna fritt svarade på samt att vi 

fick chansen att ställa följdfrågor. Genom denna form av undersökning fick vi även möjlighet 

att tolka våra respondenters olika kroppsspråk vid våra frågeställningar, som kan förtydliga 

deras åsikter. De ämnen vi planerade att samtala kring var;  

 Befattning 

 Utbildning 

 Tankar kring att avlägga en revisorsexamen 

 Förutsättningar som ges av företaget 

 Mentorn, har den betydelse 

 Personliga bakgrunden 

 Jämlikheten inom revisionsbranschen 

Efter intervjutillfällena satte vi oss ned direkt och kompletterade våra anteckningar medan 

samtalen fanns färskt i minnet. 

Intervjutillfällena 

Vår första respondent var Maria Norman från Ernst & Young, där hon jobbar som revisors-

assistent. Hon gav förslag på att vi skulle träffas den sjätte december klockan kvart i tolv och 

äta lunch på restaurangen Österns Pärla. Vi promenerade ner till restaurangen för att vara där i 

tid och bestämmer oss för att vänta utanför på att Norman, vår respondent, ska anlända. När 

Norman kommer frågar hon om vi fått mejlet som hon skickat på morgonen, där hon frågar 

om det är okej att Linda Löfgren också är med på intervjun. Linda Löfgren jobbar som 

godkänd revisor på Ernst & Young men är för tillfället hemma och är föräldraledig. Det var 

okej för oss, då fick vi ju möjlighet att få två sidor av våra frågor både från en revisors-

assistent men också från en som redan avlagt revisorsexamen. 

 

Vi går in i restaurangen där vi får ett bord, vi hälsar på Löfgren som vi inte träffat tidigare 

innan vi sätter oss ned. Vi börjar med att småprata lite och glider sedan in på de frågor som vi 

har valt att bygga vår intervju på. När vi samtalat färdigt kring de ämnen som vi hade med oss 

börjar vi runda av vår intervju och tackar för att de tagit sig tid att besvara våra frågor.  

Vår tredje respondent var Wictoria Ingvarsson från Lindebergs, även hon revisorsassistent 

men avlade revisorsexamen 3 - 4 december så förhoppningsvis kan hon snart titulera sig som 

godkänd revisor. Med Ingvarsson bestämmer vi träff på hennes kontor klockan nio fredagen 

den sjunde december. När vi kommer till Lindebergs anmäler vi oss i receptionen och där ber 

receptionisten oss att vänta i konferensrummet medan hon hämtar Wictoria.  

När Ingvarsson kommer hälsar vi på varandra och sätter oss sedan ned och börjar prata, bland 

annat är vi väldigt nyfikna på hur provet var och hur det gick. Sedan går vi över till att prata 

om de frågor som vi har med oss till intervjutillfället. Vi hade valt att bygga denna intervju på 

samma frågor som hade vid vårt första intervjutillfälle, frågorna är en fördjupning av våra 

svar vi fått från webbenkätundersökningen. När vi gått igenom alla frågor pratar vi lite om 

revisorsyrket som sådant och hur de arbetar på Lindebergs. Vi avrundar vårt samtal och tackar 

för att hon tagit sig tid att besvara våra frågor. 
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Att tänka på vid intervjuer 

När man genomför en intervju finns det en rad olika situationer eller kringfaktorer som kan 

påverka både intervjuaren och respondenten. Dessa störningar kan exempelvis uppträda i 

närmiljön i form av prat i korridoren eller att det knackar på dörren. När en intervju 

genomförs på allmän plats finns många kringfaktorer som påverkar parterna. Den enskilde 

individen kan också störas av personliga funderingar som stör personens koncentrations-

förmåga. (Kylén, 2004). 

Vid intervjuer har respondenten lättare möjlighet att ställa frågor om de har problem att tolka 

frågeställningen i jämförelse med utskickade enkäter som ställer högre krav på respondenten 

om något är oklart kring frågan. I det senare fallet måste de svarande upprätta kontakt via mejl 

eller telefon. (Ibid.). 

2.5.3 BEARBETNING AV VÅRT INSAMLADE MATERIAL 

Vi har bearbetat vårt insamlade material med hjälp av olika tillvägagångssätt beroende på de 

olika undersökningarnas upplägg, då vi använde oss av både intervju och webbenkät. Genom 

dessa metoder har vi kunnat utnyttja vårt insamlade material på bästa sätt. 

Webbenkäten 

Via hemsidan där vi konstruerade vår webbenkät fanns det möjlighet att mot betalning kunna 

exportera sammanställningen av det insamlade materialet. Då vi endast hade Basic Member 

medlemskap så ingick inte en färdigställning av materialet, därför har vi utifrån de procenttal, 

siffror och text som fanns gjort en egen sammanställning med tillhörande diagram. Detta 

gjorde vi i Excel - och Wordfiler som vi sedan infogade delar av i vårt arbete samt i sin helhet 

presenteras som bilaga. 

 

Intervjuerna 

Under intervjuernas gång förde vi stödanteckningar av vad som sades samt att vi hade med 

sammanställningen av vår webbenkät från Gävleborgs län för att visa våra respondenter, det 

för att höra deras synpunkter om de olika utfallen vi fått på frågorna. Efter intervjuerna satte 

vi oss ner och gick igenom våra stödanteckningar och kompletterade dessa samt skrev ner de 

intryck som vi fick av våra respondenter. För att kunna bearbeta och tolka de fakta som fram-

kommit under intervjutillfällena så sammanställde vi i första hand svaren på de kärnfrågor vi 

haft med oss till sammankomsterna.  
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3. REVISORSEXAMEN  

I detta kapitel tar vi upp de teoretiska ramarna som gäller för revisorsexamen. Kapitlet inleds 

med en presentation av de utbildningskrav som finns för de vanligaste yrkeskategorierna 

inom en revisionsbyrå. Vidare tar vi upp faktorer som vi tror kan påverka individens val att 

avlägga revisorsexamen. 

3.1 TITELN 

”Titeln revisor är inte skyddad. Däremot är det straffbart att utge sig för att vara auktoriserad 

eller godkänd revisor om man inte är det.” (Revision en praktisk beskrivning, 2006). Det är 

därför viktigt att vara medveten om i vilken betydelse man använder titeln. Ibland används 

den om individer som egentligen borde benämnas redovisningskonsulter. (Ibid.). 

Förutom Godkända och Auktoriserade revisorer finns det många typer av revisorer, det är 

främst internrevisorer och miljörevisorer. Inom stats- och kommunförvaltningarna finns till 

exempel riksrevisorer, taxeringsrevisorer och politiskt valda revisorer. (Ibid.). Dessa ska 

således inte förväxlas med de lagskyddade titlarna Godkänd revisor och Auktoriserad revisor. 

3.1.1 GODKÄND ELLER AUKTORISERAD REVISOR 

För att kunna erhålla titeln Godkänd revisor krävs: (RNFS 1996:1) 

 120 poäng teoretisk utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola 

(kandidatexamen). Utbildningen ska ha företagsekonomisk inriktning och omfatta 

visst antal poäng inom ämnena företagsekonomi, juridik, informations- och 

databehandling, nationalekonomi, matematik samt statistik. En uppsats inom valfritt 

ämne måste ingå på en nivå över 40 poäng. 

 Praktisk utbildning som ska pågå under minst tre år och motsvara minst 3 års 

heltidsarbete (minst 1 600 arbetstimmar/år). Den praktiska utbildningen ska följa ett 

fastställt utbildningsprogram som är allsidigt sammansatt, där minst 1 500 timmar ska 

omfatta revision varav huvuddelen ska utgöra revision av aktiebolag. 

 Avlagd godkänd revisorsexamen (prov) hos Revisorsnämnden. 

För att avlägga högre revisorsexamen och uppnå titeln Auktoriserad revisor krävs följande: 

(RNFS 1996:1) 

 160 poäng teoretisk utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola. 

Utbildningen ska omfatta samma ämnen som kraven för  

Godkänd revisor. De extra 40 poängen får läsas inom valfritt område. Kravet på 

uppsats är det samma som för Godkänd revisor. 

 Grundkraven för praktisk utbildning är de samma som för Godkänd revisor men ska 

utökas med två års utbildning som ska omfatta minst 1 000 timmar revision, varav mer 

än 500 timmar ska omfatta kvalificerad medverkan vid revision av företag som kan 

vara svåra att revidera på grund av sin storlek eller av annan anledning är 

komplicerade.  

 Att godkänt resultat finns för revisorsexamen eller om båda proven ska avläggas i 

anslutning till varandra krävs att godkänt resultat för revisorsexamen finns innan 

provet för högre revisorsexamen kan godkännas. 
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Om man är godkänd revisor kan man få avlägga examensprov för högre revisorsexamen även 

om inte kraven på den teoretiska utbildningen, enligt ovan, inte är uppfyllda. Då krävs att man 

varit godkänd under sammanlagt sju år och är verksam inom yrket. 

(www.revisorsnämnden.se). 

För att få avlägga prov för revisorsexamen eller för högre revisorsexamen kostar det en 

administrationsavgift på 3 000 kr som ska betalas in till Revisorsnämnden i samband med 

ansökan. Till detta kommer en examensavgift på 13 000 kr som ska betalas in senast fem 

veckor före provtillfället. (Ibid.).  

Revisorsnämnden är den statliga myndighet som godkänner och auktoriserar revisorer. Titeln 

Godkänd eller Auktoriserad revisor beviljas för fem år i taget, för att få behålla titeln måste 

ansökan om fortsatt godkännande/auktorisation lämnas in till revisorsnämnden varvid 

ansökningsavgift skall erläggas. Krav ställs på att revisorn under de fem senaste åren har varit 

yrkesmässigt verksam minst 1 000 timmar och då ska mer än hälften vara i aktiebolag och 

ekonomiska föreningar. (RNFS 1997:1). Enligt Revisorsnämndens förordning (2004:1150) 

kostar en prövning av ansökan om godkännande, auktorisation eller registrering 2 000 kr i 

ansökningsavgift och om den beviljas ska en årsavgift på 3 800 kr erläggas av revisorn eller 

revisionsbolaget. I Revisorslagen (2001:883) kan vi läsa att revisorn mister sin titel, 

auktorisation eller godkänd, om han/hon inte uppfyller de krav som anges i 4 § eller 5 §. 

Titeln förloras även om man lämnar branschen. 

Revisorsnämnden tillhandahåller även lämplighetsprov som är till för att säkerställa att en 

utländsk revisor har de kunskaper i svensk rätt som krävs för att kunna genomföra en 

lagstadgad revision som Godkänd/Auktoriserad revisor i Sverige. Lämplighetsprovet ska vara 

anpassat till den utländska revisorns yrkeserfarenhet och utbildning.(RNFS 2001:3) 

Före 1 januari 2003 var det inte obligatoriskt att avlägga prov för revisorsexamen och högre 

revisorsexamen. Tidigare kunde de som jobbar inom revisionsyrket åberopa övergångs-

bestämmelserna när de sökte sin examination. De innebar att om man påbörjat sin revisors-

utbildning före den 1 juli 1995 men inte uppfyller kraven i 1995 års revisorslag får man under 

sex år från och med 1 januari 1997 erhålla ett godkännande enligt de äldre bestämmelserna. 

För att kunna bli godkänd enligt de äldre bestämmelserna måste man uppfylla kraven i RNFS 

1996:2. 

3.1.2 REVISORSASSISTENT 

Inom revisionsyrket finns flera olika yrkeskategorier med olika nivåer av titlar. För att få 

jobba som revisorsassistent ställs ofta krav på en kandidat eller magisterexamen i ekonomi 

med inriktning mot redovisning. (www.alltomrevision.se). Att arbeta som revisorsassistent 

innebär att man biträder mer erfarna kollegor i granskningsarbetet av de olika kundernas 

årsredovisningar. Detta ska på sikt leda till att assistenten erhåller erfarenhet och kunskap för 

att kunna arbeta mer självständigt. (www.arbetsformedlingen.se). Den som bistår revisors-

assistenten kallas för granskningsledare och dennes uppgift är att tilldela arbetsuppgifter samt 

att ge respons på utfört arbete. (www.alltomrevision.se).  

För att uppfylla kraven för revisorsexamen behöver en revisorsassistent en praktisk utbildning 

på en revisionsbyrå. Med praktisk utbildning avses både teoretisk utbildning genom kurser 

samt att man tillämpar kunskaperna genom att utöva praktiskt arbete på revisionsbyrå. 

Vanligtvis genomgår revisorsassistenterna ett kurspaket som de stora revisionsbyråerna 

anordnar internt medan de mindre byråerna köper in extern hjälp. (Ibid.). 

http://www.revisorsn�mnden.se/
http://www.alltomrevision.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.alltomrevision.se/
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3.1.3 REDOVISNINGSKONSULT 

En annan yrkeskår som kan vara verksamma inom en revisionsbyrå är Redovisningskonsulter. 

Enligt definition på SRF:s (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) hemsida är en 

redovisningskonsult ”En extern konsult som yrkesmässigt och självständigt utför 

redovisningstjänster och tjänster inom ekonomi, skatter, administration samt utbildning inom 

dessa områden.” (http://www.srfkonsult.se). 

Kraven för att bli legitimerad redovisningskonsult är från och med 2005-01-01 80 poängs 

högskolestudier eller motsvarande utbildning. Högskolepoängen ska fördelas inom Företags-

ekonomi 30 poäng, Handelsrätt 10 poäng, Beskattningsrätt 20 poäng och 20 valfria poäng 

inom nämnda ämnen eller Nationalekonomi eller Informatik. Det krävs dessutom en 

praktiktid på fem år. (http://www.leg-redovisningskonsult.se). 

SRF:s styrelse siktar på att successivt höja de teoretiska kraven för att år 2012 ha ett krav på 

120 högskolepoäng med fortsatt krav på fem års praktiktid. (Ibid.). 

I Balans nr 11 2007 kan vi läsa om redovisningskonsulterna Lotta Jörgensen på Lindebergs 

Grant Thornton och Kristina Lilja på Öhrlings PricewaterhouseCoopers som håller på att 

arbeta fram en standard för auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS. Det gör de på 

uppdrag av redovisningssektionens interimsstyrelse. 

Vidare kan vi läsa att tanken med standarden är att den ska vara ett stöd och till nytta för dem 

som arbetar med redovisning. Men de ska även utgöra en norm för hur Auktoriserade 

redovisningskonsulter FAR SRS ska utföra sitt arbete. Standarden ska dessutom fungera som 

en kvalitetskontroll och ska genomgås av de som arbetar som auktoriserade redovisnings-

konsulter FAR SRS. Standarden ska däremot inte bli en motsvarighet till Sveriges 

revisionsstandard.  

Jörgensen menar att orsaken till att man valt att ta fram en standard är att kvaliteten bland 

redovisningskonsulterna är väldigt varierande. Så syftet med att ta fram standarden är att få en 

jämnare och högre kvalitet på redovisningstjänsterna.  

Lilja berättar att de har förhoppning om att standarden ska finnas med redan i FAR SRS 

Samlingsvolym 2008. Den första versionen kommer att vara väldigt grundläggande men 

kommer att fyllas på efter hand, då det handlar om ett levande dokument som är under 

förändring. Standarden ska naturligtvis överrensstämma med övriga regler och 

rekommendationer i samlingsvolymen.  

3.2 PROV FÖR REVISORSEXAMEN OCH HÖGRE REVISORSEXAMEN 

Revisorsnämnden har inrättat ett examensråd, som består av representanter för revisions-

branschen och företagsekonomisk högskoleutbildning. Det är examensrådet som ansvarar för 

provens utformning. Provtillfällen anordnas under maj eller juni samt under november eller 

december, vanligtvis i Stockholm och Göteborg. (http://www.revisorsnamnden.se)  

Syftet med provet är enligt förordningen (1995:665) att säkerställa att revisorn har uppnått 

tillräckliga teoretiska kunskaper för att i praktiken kunna genomföra lagstadgad revision. 

Provets utformning är två eller tre uppgifter som är av typen praktikfall och varje uppgift 

innehåller oftast flera deluppgifter. Tentanden har 2x4.5 timmar på sig att lösa uppgifterna 

och alla hjälpmedel utom personlig kontakt är tillåtna. För att bli godkänd på provet krävs 75 

poäng av 100. 

http://www.srfkonsult.se/
http://www.leg-redovisningskonsult.se/
http://www.revisorsnamnden.se/
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3.3 FAKTORER SOM KAN PÅVERKA ATT FLER INTE VÄLJER ATT 
AVLÄGGA REVISORSEXAMEN 

Nedan kommer vi att presentera olika faktorer som kan påverka personers val att avlägga 

revisorsexamen. Dessa finns även med i den webbenkät som vi genomfört. I empirin kommer 

vi att presentera resultatet som framkommit från våra respondenter.  

3.3.1 INGEN BETYDLIG EKONOMISK VINNING 

I Civilekonomernas lönestatistik kan vi ta del av lönelägena inom revisionsbranschen och där 

kan det urskiljas att skillnaderna mellan att vara revisorsassistent (i diagrammet redovisnings-

ekonom) och att vara godkänd revisor inte är så stora. Däremot är det större löneskillnad 

mellan att vara godkänd och auktoriserad revisor. Civilekonomernas statistik är tagen från 

SACO:s lönesök som i sin tur bygger på uppgifter från deras databaser. Uppgifterna om de 

olika lönelägena kommer från förbundens löneenkäter men inom det offentliga området 

kommer uppgifterna från arbetsgivarna. Databasen är den största lönebasen för akademiker 

och sammanlagt finns där uppgifter från över 300 000 individer. 

 

 

 

Diagram 3.1 medellöner inom revisionsyrket 2006 (www.civilekonomerna.se) 

3.3.2 PROVETS SVÅRIGHETSGRAD 

För att utbyta erfarenheter angående de hittills genomförda proven gällande revisorsexamen 

och högre revisorsexamen bjöd Revisorsnämndens examensråd in representanter från 

revisionsbranschen. (Balans nr 11, 2004). Ulla Nordin Buisman, examensrådets ordförande, 

berättar att branschens generella omdöme är att proven är bra och att svårighetsgraden är väl 

avvägd på frågorna. Rådet har som ambition att 60 % av tentanderna ska klara provet. 

Revisorsbranschen efterfrågade däremot att provtiden skulle förlängas, en halvtimme skulle 

kunna betyda att fler tentander klarar provet. Examensrådet menade emellertid att det inte 

finns något som tyder på att tidsbristen är den främsta orsaken till att inte fler tentander får 

godkänt. De tog dock till sig av åsikterna och redan till vårprovet året efter (2005) hade de 

förlängt skrivtiden för både revisorsexamen och högre revisorsexamen med 30 minuter.  
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Gunnar Sandsten, ledamot i examensrådet, instämmer med Ulla Nordin Buisman om att 

provet ska vara en kvalitetsstämpel. Sandsten tillägger även att tentanden genom avlagt prov 

visar på om denne har tillräckliga kunskaper och tillräckligt omdöme att själv genomföra 

revision samt att skriva under en revisionsberättelse. Ett tips som byrårepresentanterna tog 

med sig från Examensrådet till de som har för avsikt att avlägga antingen revisorsexamen 

eller högre revisorsexamen är att läsa på tidigare prov samt deras svarsmallar.( Balans nr 11, 

2004). 

3.3.3 INGEN TID ATT FÖRBEREDA SIG 

Som nämndes i avsnitt 3.1.1 så ska en revisorsassistent genomgå en praktisk utbildning för att 

kunna avlägga revisorsexamen. Den praktiska utbildningen innefattar både teori och praktik, 

Den teoretiska delen kan du exempelvis få hos Irev eller internt på den byrå där du jobbar. 

Irev är ett helägt dotterbolag till FAR SRS och bildades 1982, deras syfte är att erbjuda hög-

kvalitativa utbildningar för revisorsbranschen. FAR SRS utbildningskommitté har 

tillsammans med Irev upprättat en handledning där de ger förslag på hur man ska utföra de 

individuella utbildningsplanerna. Utbildningsplanen hos Irev (se bilaga 1) anger lämpliga 

kurser som man bör läsa under sin praktiska utbildningstid. (www.irev.se). 

I utbildningsplanen finns möjlighet att gå en förberedelsekurs inför revisorsexamen. 

Målsättningen med kursen är att ta upp aktuella frågor inom bland annat skatterätt, 

associationsrätt, redovisning och revision för blivande godkända revisorer. Kursens längd är 

fyra dagar och kostar 14 000 kronor (2008). Det finns även möjlighet att avlägga ett 

kunskapstest, det kostar 5 000 kronor och anordnas i december varje år. Skrivtiden för provet 

är sju timmar och det kan man antingen skriva på sin arbetsplats eller i Stockholm.  

Syftet med kunskapstestet är att få en uppfattning om hur goda ens kunskaper är, men det 

ligger även till grund när kommande arbetsuppgifter och utbildning planeras med handledaren 

inför revisorsexamen. Irev rekommenderar att kunskapstestet skrivs när man jobbat som 

revisorsassistent mellan ett och halvt och två år. (www.irev.se) 

När en individ upplever att dennes krav eller ambitioner skiljer sig från vad han/hon anser sig 

ha resurser eller förmåga till att kunna uppfylla, finns det risk för att denne känner sig 

stressad. Många människor förknippar stress med något negativt men det kan även ha en 

positiv klang där det handlar om något positivt och stimulerande. (Ekman, 2005) 

I en granskning av revisionsbranschen som Jämo (Jämställdhetsombudsmannen) har 

genomfört konstateras det, under arbetsförhållanden, att revisionsbranschen till stor del är en 

säsongsbetonad verksamhet, det innebär att de under perioder kan behöva jobba mycket 

övertid.(www.jamombud.se). En sådan tid är våren, innan alla deklarationer ska in, ska 

revisorsassistenten då även förebereda sig inför provet kan det nog upplevas som stressigt för 

många. Men samtidigt kanske personen upplever en positiv stress som gör att han/hon känner 

en ökad koncentrationsförmåga, mer inspirerad samt en ökad lust att vilja prestera något. 

 

 

 

 

http://www.irev.se/
http://www.irev.se/
http://www.jamombud.se/
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3.3.4 NYA REGLER KRING REVISORSEXAMEN 

I Balans nr 11 (2007) kunde vi läsa en intervju med Dan Brännström, generalsekreterare på 

FAR SRS. I artikeln kom det fram att FAR SRS:s styrelse hoppas att det i framtiden bara ska 

finnas en enda revisorstitel – auktoriserad revisor. Motivet som de lyfter fram är att det lätt 

skapas förvirring på marknaden när det finns flera revisorskategorier med olika titlar därför 

skulle det vara enklare för marknaden med en titel. Beslutet om att det i framtiden bara ska 

finnas en revisorskategori har de gemensamt med FAR SRS utbildningskommitté arbetat 

fram. Brännström hänvisar till reglerna i ABL (aktiebolagslagen) och menar att det idag inte 

skiljer så mycket mellan vad en auktoriserad och en godkänd revisor har behörighet att göra. 

En annan viktig aspekt som Brännström lyfter fram är tolkningen av EG-direktivet om 

lagstadgad revision, den utgår från att det bara finns en revisorskategori. 

De nya utbildningskraven kommer att innebära att den totala utbildningstiden blir åtta år, i 

dem inkluderas både akademisk utbildning och som Brännström kallar det ”on the job 

training”. Bakgrunden till att de valt just det upplägget är för att anpassa sig till Bologna-

modellen som införts på flera av högskolorna och universiteten i Sverige.  

Genom ett upplägg med en total utbildningstid på åtta år så ges det möjlighet till mer 

flexibilitet inom utbildningstiden, på så sätt finns olika vägar som leder fram till att bli 

auktoriserad revisor, exempelvis treårig universitetsutbildning och fem års praktik eller också 

femårig universitetsutbildning och tre års praktik. Med denna typ av system får revisions-

branschen ett flexibelt system som de hoppas kommer att passa ihop med den svenska 

ekonomutbildningen. Brännström menar vidare att det är nödvändigt för att kunna tillgodose 

rekryteringar till branschen  

När de åtta utbildningsåren gått skriver alla samma prov, blir tentanden godkänd på det så kan 

han/hon sedan titulera sig auktoriserad revisor. FAR SRS har förhoppning om att de nya 

reglerna ska kunna träda i kraft 2009. 

3.3.5 MENTORNS BETYDELSE 

Begreppet mentor har vi fått från historian. I Homeros’ Odysséen var Mentor den person som 

Odysseus, under sina irrfärder, anförtrodde skötseln av sitt hus och uppfostran av sin son, 

Telemachos, åt. Vishetens gudinna Athena talade genom Mentor till Telemachos. Utifrån 

detta har vi fått begreppet mentor, med betydelsen rådgivare. (Hultman & Sobel, 1994). 

Med en mentor menas idag, en person som adepten själv valt eller blivit tilldelad. Mentorn 

ska vara en förebild, rådgivare, lärare och vän på en och samma gång. Han/hon ska vara ett 

bollplank, hjälpa till att vidga vyerna men inte styra i de dagliga sysslorna. Det handlar om att 

överföra erfarenheter från en person till en annan, vilket är en urgammal tradition och bygger 

på en relation mellan två individer med olika erfarenhet. Det är också ett sätt att skapa sociala 

processer för att utbyta och överföra kunskaper och erfarenheter. (Ibid.). 

Det finns olika typer av mentorskap, skriver Hultman och Sobel i sin bok Mentorn – En 

praktisk handledning.(1994). Det spontana mentorskapet som uppstår mellan två personer 

utan yttre inblandning, där den ene handleder och stödjer den andre som på så sätt får 

möjlighet att utvecklas. Den andra typen är det organiserade mentorskapet som drivs av en 

person eller en projektledning. Då väljs adepten ut av arrangören och mentorn väljs av 

adepterna eller projektledningen. Hultman och Sobel skriver vidare i sin bok att det vanligaste 
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sättet att utvecklas i det egna arbetet är genom arbetet i sig samt att delta i utbildnings-

aktiviteter. Som ett komplement till detta finns mentorskap.  

I de fall där mentorskap finns på revisionsbyråer handlar det mestadels om organiserade 

mentorskap, där adepten har fått en mentor tilldelad. En mentor kan på sikt spara in mycket 

pengar i en organisation eftersom den kan förhindra onödig personalomsättning genom att 

han/hon har god kontakt och med lyhördhet kan se till att adepten trivs med arbetet, arbets-

platsen samt med arbetskamraterna. Mentorn kan dessutom visa vägen till andra befattningar 

inom organisationen som stämmer överens med adeptens färdigheter och intressen. (Murray 

& Owen, 1992). Mentorskap kan även innebära att adepten får chansen att snabbare skapa och 

utveckla nätverk genom mentorns redan etablerade kontakter. (Ahlström, 2002). 

3.3.6 BAKGRUND 

Lenita Jällhage skriver i en artikel i DN som publicerades den 25 oktober 2004 att föräldrars 

utbildning avgör lusten för barnens högre studier. Jällhage refererar till ungdomsbarometern 

som är en av Sveriges största ungdomsundersökningar, där ett urval av 4 000 ungdomar 

mellan 15 och 25 år fick svara på frågor bland annat rörande studier, alkoholvanor och 

intressen.  

I undersökningen har drygt 41 % av ungdomar där båda föräldrarna är akademiker svarat att 

de definitivt kommer att studera vidare efter gymnasiet inom tre år efter att de avslutat sin 

gymnasieutbildning. Endast 22 % av ungdomarna utan akademikerföräldrar har intresse av att 

läsa vidare och det syns ingen ökning även om ungdomarna har syskon som studerar eller har 

studerat vid en högskola. 

Bland de ungdomar som har föräldrar som studerat vid högskola är de drygt 33 % som vill 

läsa vidare. 

I artikeln säger Karin Geiger på ungdomsbarometern att även fast så få säger att de har för 

avsikt att läsa vidare så anser majoriteten att en nyckel till att lyckas i arbetslivet är efter-

gymnasiala studier. Nästan 80 % av ungdomarna håller med om att det är svårt att få ett arbete 

om man inte har läst vidare efter gymnasiet. Ändå är det knappt hälften som har för avsikt att 

läsa vidare. Bland de viktigaste skälen till att inte fortsätta studera som ungdomar utan 

akademikerföräldrar anger är skoltrötthet (60 %), de vill arbeta och tjäna pengar samt att det 

inte tror att deras betyg räcker till. 

I undersökningen kan vi vidare läsa att barn med akademikerföräldrar nämner vidarestudierna 

med positiva termer som ”Det är roligt och intressant att studera” eller ”Jag vill uppleva 

studentlivet. ”Arbetarbarnen” ger däremot andra mindre positiva skäl till sina studier som 

”Det är svårt att få jobb - och då kan jag lika gärna studera” 

3.3.7 ARBETSGIVARENS MOTIVATION 

Lars Samuelsson skriver i Controllerhandboken (2004) att ”motivation är beroende av vilka 

behov som arbetet kan tillfredsställa.” Samuelsson refererar vidare till Maslows behovstrappa 

som sätter behoven i en hierarki, enligt figuren på nästa sida. Samuelsson skriver vidare att i 

det samhälle som vi lever i är de grundläggande behoven (bristbehoven i figuren) såsom 

fysiska behov, säkerhet och kontakt uppfyllda. Utvecklingsbehoven är de behov som har mest 

betydelse för motivationen och dessa handlar om uppskattning, status och självförverkligande. 
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Behov som har att göra med uppskattning och status berörs av 

företagets belöningssystem och behov av självförverkligande kan i 

arbetet åstadkommas genom att personen får möjlighet att efter egna 

önskemål utveckla sina kunskaper och den verksamhet som han eller 

hon har ansvar för. Självförverkligande kan ha olika innebörd för 

olika personer och det är därför viktigt för arbetsgivaren att 

upptäcka de behov som individen har och kunna eftersträva att 

tillfredsställa och tillgodose dem inom arbetet för att ha 

motiverad personal. Det är viktigt för företaget att det inte 

skapas en intressekonflikt mellan de anställda och företagets 

mål. För att undvika att sådan konflikt uppstår är det viktigt 

att försöka påverka de anställdas behov och få dem att 

agera i företagets intresse genom olika belöningar.       

  (Samuelsson, 2004). 

Figur 3.1 Maslows behovshieraki (källa http://www.paxcom.se/Maslow.htm)  

Vidare kan man läsa i Organisationsteori (Bakka mfl, 2006) om Frederick Herzbergs 

slutsatser kring arbetssituationen. Herzberg kom fram till att det finns två typer av faktorer, 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Motivationsfaktorerna var de som gav de anställda en 

positiv tillfredsställelse och de kunde härledas till arbetets utformning som till exempel 

ansvar, utmanande jobb, uppskattning och utvecklingsmöjligheter. Hygienfaktorerna däremot 

ledde aldrig till motivation utan kunde bara skapa missnöje. Exempel på hygienfaktorer är 

lön, arbetsförhållande, företagspolicy och jobbrelationer.  

Det är viktigt för att höja motivationen hos personalen, att arbetsledaren har klart för sig vad 

som är motivationshöjande och hålla nere de faktorer som skapar missnöje. Det är även av 

vikt att företag kan via belöningssystem uppmuntra personalen och på detta vis skapa och 

erhålla motiverad personal som har företagets mål i fokus. (Bakka mfl, 2006) 

Andra orsaker som kan påverka motivationen 

Det kan finnas en mängd andra olika orsaker till att människor inte väljer att avancera i 

karriären eller att låta sin utveckling inom nuvarande sysselsättning stagnera. Det kan röra sig 

om att man upplever att en högre position skulle innebära ett alltför stort ansvar, vilket 

personen i fråga inte är beredd att ta. Inom revisorsyrket innebär att avlägga examen att man 

har rätt att vara påskrivande och med detta följer även ansvaret för att redovisningen ska vara 

korrekt. Detta kan i synnerhet i ett tidigt skede av anställningen som revisorsassistent verka 

avskräckande.(Samuelsson, 2004) 

 

Personen kanske känner att de uppgifter han/hon har idag är de som passar personen bäst. En 

sådan insikt kan uppkomma sedan personen provat på att ta ett steg framåt i karriären och då 

upptäckte att de nya arbetsuppgifterna inte passade. 

Ändrade regler kring yrket och yrkets utövande kan också påverka individens benägenhet att 

vilja sträva framåt. Inom revisionsyrket står man inför en del planerade förändringar, dels 

finns en osäkerhet kring om revisionsplikten för små aktiebolag ska avskaffas samt att det har 

aviserats att godkänd och auktoriserad revisor eventuellt ska sammanföras till en titel. Dessa 

olika omständigheter kan medföra att individerna känner sig osäkra på framtiden och vad som 

kommer att krävas utav dem och därmed avstår ifrån att klättra på karriärstegen i avvaktan på 

utvecklingen. 

http://www.paxcom.se/Maslow.htm
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3.3.8 JÄMLIKHETEN INOM REVISIONSBRANSCHEN  

"Det är dåraktigt av kvinnor att påstå sig vara männens jämlikar. Det är de inte! De är vida 

överlägsna och så har det alltid varit." Det säger William Golding i sin presentation av boken 

”Flugornas Herre” 

I Balans (nr 12, 1997) kan vi ta del av en artikel som handlar om huruvida revisorsyrket är 

jämlikt eller inte. Artikeln är skriven av Karin Leth, auktoriserad revisor, som var FAR:s 

projektledare i en undersökning angående kvinnorna och revisionsyrket. Leths uppmaning 

efter att ha granskat undersökningen är att branschen ska ta till vara på den kvinnliga 

kompetensen. 

Ser man till SCB:s (Statistiska Centralbyrån) uppgifter från 2005 så är 91 % av bokförings- 

och redovisningsassistenterna kvinnor samt att 79 % av redovisningsekonomer och de 

administrativa assistenterna är kvinnor. (www.scb.se). Enligt Revisorsnämndens statistik från 

071101 över godkända och auktoriserade revisorer, så är ungefär 26 % av de auktoriserade 

revisorerna kvinnliga och ungefär 35 % av de godkända revisorerna. 

(www.revisorsnämnden.se). Även om det skiljer ungefär två år mellan uppgifterna så tror inte 

vi att det har förändrats något nämnvärt, utan att det är ungefär så det ser ut. Vi kan konstatera 

att kvinnorna är överrepresenterade i de lägre befattningarna medan männen står för den 

större delen när det gäller att de högre befattningarna.  

Leth tar upp frågan om varför det inte finns fler kvinnliga revisorer i börsbolag eller varför 

inte fler kvinnor innehar andra framstående befattningar. Genom att genomföra en intervju-

undersökning hos de kvinnliga FAR-ledamöterna hoppas de kunna aktualisera jämställdheten 

inom revisionsbranschen samt arbetssituationen hos de kvinnliga ledamöterna. Intervju-

undersökningen har utförts av FAR tillsammans med opinionsinstitutet Demoskop och totalt 

intervjuades 150 stycken kvinnor, vilket är en tredjedel av de kvinnliga ledamöterna. (Balans 

nr 12, 1997). 

Intervjuarna, i det här fallet FAR och Demoskop, bad respondenterna att med egna ord berätta 

vilka fördelar och nackdelar som finns med att vara kvinna i revisorsbranschen. De svar som 

kom fram där är svåra att mäta i procent. Några av fördelarna som kom fram är att kvinnor 

ofta är mer lyhörda än män och att de lättare får kontakt med klienterna. Fler av respon-

denterna bedömer även att kvinnliga revisorer är mer flexibla än män i samma bransch samt 

att kvinnorna har en bra helhetssyn som passar inom revisorsyrket. Somliga anser även att 

man som kvinna i en mansdominerad bransch har lättare att få positiv uppmärksamhet och att 

synas.  

Nackdelarna som kom fram är att revisorsyrket av tradition är manligt och att det kan påverka 

kvinnorna genom att de missgynnas eller undervärderas. Bland annat så kommer det fram att 

männen oftast redan har etablerade kontakter och vänkretsar, det kan vara till nackdel för 

kvinnorna när det gäller möjligheten att bli vald till revisor i ett bolag då de inte har tillgång 

till samma nätverk som männen. Flera av respondenterna upplever även att kvinnorna inte blir 

tagna på allvar i samma utsträckning som männen utan att de ständigt tvingas bevisa att de 

innehar den kompetens som krävs, för att de ska bli accepterade. Ett stort antal av de 

tillfrågade anser även att män i revisionsbranschen gärna jobbar med andra män och på så sätt 

får inte kvinnorna chans att visa sin kompetens. Det är inte bara revisorsbranschen som är 

mansdominerad, många av dem som ska utse revisorer är också män och de väljer gärna en 

manlig revisor.  

http://www.scb.se/
http://www.revisorsn�mnden.se/
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Ett problem som framkom är kombinationen när det gäller familj och yrkesroll. Dels för att 

det kan vara svårt att arbeta mycket övertid men även svårigheten med att hålla kvar 

kontakten med sina klienter under föräldraledigheten, vilket bland annat kan leda till att det är 

svårt att få ihop de timmar som krävs att behålla sin auktorisation.  

Av undersökningen framkommer det att utvecklingen är på väg åt rätt håll även om det går 

långsamt, det är kanske framförallt inom de medelsstora och större byråerna som det finns 

mer att göra. Något som är lätt att glömma är att många kvinnor gärna vill göra karriär även 

om det sker senare än för männen. Leth skriver att kvinnorna är en betydande tillgång för 

branschen men att deras kompetens inte alltid tas till vara på bästa sätt samt att den är en dold 

tillgång hos revisionsbyråerna.  

Leth avslutar sin artikel med önskemål om att aktiespararna inte bara ska eftersträva kvinnor 

på chefs- och styrelseposter utan att de även vill se kvinnliga revisorer. 
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4. EMPIRI 

I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat av de webbenkätundersökningar som vi genomförde 

i två utvalda län. Vidare redovisar vi den information som framkom vid de två intervjuer som 

vi genomförde med två revisorsassistenter samt en godkänd revisor. 

4.1 WEBBENKÄTUNDERSÖKNINGAR 

För att ha möjlighet att förmedla en enkätundersökning till alla revisionsbyråer i två av oss 

utvalda län, beslöt vi oss för att konstruera en webbenkätundersökning. Vi använde oss av 

www.zoomerang.com där man kan lägga ut en undersökning gratis i 10 dagar. Företaget tar 

dock betalt om man vill erhålla färdiga diagram vid undersökningens utgång. Detta medförde 

att vi endast sparat ner uppgifterna från undersökningen och sedan skapat egna liknande 

diagram för att presentera våra respondenters svar. Frågorna, svaren och diagrammen kan 

man som helhet ta del av bland våra bilagor. 

Till de revisionsbyråer som vi kunnat erhålla personliga mejladresser till de anställda har vi 

skickat vårt brev, med en kort beskrivning av vår undersökning samt en länk till under-

sökningen, direkt till personen i fråga. I de fall där personliga mejladresser saknades har vi 

skickat vårt brev till företaget med en vädjan om att det ska vidarebefordras till samtliga 

anställda på byrån.  

I Gävleborgs län skickade vi ut vår webbenkät till 94 personliga kontakter och till 10 företag. 

Vi fick felmeddelande från tre företag samt från två med personliga mejladresser. Vi fick även 

mejl från personer som valt att inte besvara vår enkät då de inte jobbar med revision utan med 

redovisning eller Komrev samt att några varit på tjänsteresa och föräldraledighet. Totalt var 

det 47 stycken som besökte vår webbenkät och av dessa var det 35 personer som besvarade 

den. 

I Uppsala län skickade vi ut den till 80 personliga kontakter och även där till 10 företag. Vi 

fick felmeddelande från sju personliga mejladresser. Från två personer fick vi meddelande om 

att de var föräldralediga. Sammanlagt var det 61 personer som öppnade vår webbenkät och 

utav dem var det 37 som svarade. Bland de 10 företagen, där vi inte kunde nå fram med 

personliga brev utan måste förlita oss på att brevet med länken till enkäten vidarebefordrades, 

fanns stora revisionsbyråer som Ernest & Young och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

4.2 INTERVJUERNA 

För att få en ökad trovärdighet i vår uppsats genomförde vi två intervjuer. Anledningen till att 

det bara blev respondenter från Gävleborgs län var att vi ansåg att vi inte hade möjlighet att 

åka ner till Uppsala. Det kändes även lättare för oss att ta kontakt med personer som vi redan 

träffat, fast det då var i annat ärende. 

Då vi fått uppfattningen om att revisorsyrket är väldigt mansdominerat valde vi att intervjua 

tre kvinnor för att höra om hur de upplever jämställdheten inom revisionsyrket.  

För att etablera en kontakt mejlade vi våra respondenter och frågade om de hade tid och 

möjlighet att ställa upp på en intervju angående varför inte fler väljer att avlägga revisors-

examen. Vi bokade sedan in tillfällen då vi kunde träffas och vi fick möjlighet att få ställa 

våra frågor. 

http://www.zoomerang.com/
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4.3 INTERVJUERNAS OCH WEBBENKÄTENS RESULTAT  

Inledningsvis ställde vi i vår webbenkät frågor om våra respondenters ålder, kön, och 

utbildning. Vi kan konstatera att av de som svarat i Gävleborgs län var 63 % män och åldrarna 

26 – 30 och 36 – 45 var mest representerade samt att 53 % av de svarande har en magister-

examen i ekonomi.  

Vi ställde samma inledande frågor till våra respondenter i Uppsala län, där var 61 % av våra 

respondenter män och 41 % av de som svarat låg inom ålderskategorin 26 – 30 år samt att 

50 % av respondenterna har magisterexamen i ekonomi. 

Våra respondenter vid intervjuerna var kvinnor i åldrarna 29 – 32 år och samtliga av dem har 

magisterexamen i ekonomi. 

Av webbenkäten framkom att majoriteten av våra respondenter i både Uppsala- och 

Gävleborgs län är revisorsassistenter och att de i framtiden planerar att avlägga 

revisorsexamen samt att det är av vikt för dem att göra det.  

Bland de tillfrågade godkända eller auktoriserade revisorerna i Gävleborgs län var det 43 % 

som angivit att det var mycket viktigt att avlägga revisorsexamen medan 29 % tycker att det 

inte var viktigt. Samma resultat får vi fram av vår webbenkät i Uppsala län. Av de godkända 

eller auktoriserade revisorerna i Gävleborgs län var det 80 % som fått sin titel genom de 

gamla reglerna och endast 20 % som avlagt provet för revisorsexamen. Medan det i Uppsala 

län var 62 % som fått sin titel genom de gamla reglerna och 38 % som avlagt provet för 

revisorsexamen.  

Vi undrade vidare vad som motiverade de som tyckte det var viktigt att avlägga 

revisorsexamen. Bland svaren från Gävleborgs län kunde vi läsa motiveringar som 

utmaningar, mer kvalificerade arbetsuppgifter, uppnå ett utsatt mål, bli mer självständig samt 

bättre ekonomiska villkor. I Uppsala län lyftes fram motiv som att det är en förutsättning om 

man ska vara verksam inom yrket, personlig utveckling, man får större kontakter med 

kunderna samt att det behövdes en kvalificerad revisor på företaget där respondenten jobbar. 

Vi undrade även av vilka orsaker man väljer att inte skriva provet för revisorexamen, det 

kommer vi att redovisa nedan i en sammanställning av de svar som vi fått både från 

respondenterna i Uppsala- och Gävleborgs län samt det som framkom under intervjuerna. 

4.3.1 INGEN BETYDLIG EKONOMISK VINNING 

Av våra respondenter i Gävleborgs län är det 13 stycken som besvarar frågan av vilken orsak 

väljer du att inte avlägga examen, 38 % av de som svarade ansåg att det inte finns någon 

betydlig ekonomisk vinning med att 

avlägga revisorsexamen. I Uppsala län var 

det nio stycken som besvarade frågan och 

av dem var det 11 % som ansåg att det inte 

finns någon betydlig vinning med att skriva 

provet.  

Diagram 4.1 Antalet respondenter som anser att 

det inte finns någon betydlig ekonomisk vinning 

med att avlägga revisorsexamen  
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Under våra intervjuer kom det fram att man som revisorsassistent inte har så hög ingångslön 

men att det är en bra löneutveckling de första åren, Linda Löfgren säger ”gör man ett bra jobb 

får man betalt för det”. Löneskillnaden mellan revisorsassistent och godkänd revisor är inte så 

hög till en början utan det är först när du som godkänd revisor får ett eget kundklientel som du 

även ser skillnaden i lönekuvertet. 

4.3.2 PROVETS SVÅRIGHETSGRAD  

Av de 13 stycken som besvarade frågan var det ingen av våra respondenter i Gävleborgs län 

som ansåg att provet för revisorsexamen är för svårt och att de därför avstår att skriva det. 

Samma utfall fick vi från de nio personer som besvarade frågan i Uppsala län. En av våra 

intervjurespondenter menar att är man väl förberedd är inte provet svårt, däremot kan det 

komma frågor inom områden som man själv inte jobbar med. 

4.3.3 INGEN TID ATT FÖREBEREDA SIG 

Av de 13 personer som besvarade frågan i Gävleborgs län var det ingen som ansåg att de inte 

har någon tid att förbereda sig inför provet och att det skulle vara en orsak till att man avstår 

att skriva provet för revisorsexamen. Samma utfall fick vi från de nio personer som besvarade 

frågan i Uppsala län. Under intervjuerna fick vi veta att det inte finns någon regel som säger 

att företagen måste bistå med viss förberedande tid inför provet, men det ligger i deras 

intresse också att revisorsassistenten klarar sig. De företag som våra respondenter är anställda 

hos bistår med mellan 30 och 40 timmar studietid. Två av våra respondenter har även skrivit 

det kunskapstest som Irev anordnar och den tredje har skrivit FAR 1 & 2. För Norman är 

Irev:s prov ett bevis på att man siktar på att avlägga revisorsexamen, hon ser det även som en 

koll på vad hon kan och vad hon behöver jobba mera med innan det är dags att avlägga 

revisorsexamen. Ingvarsson menar att hon inte insåg hur mycket tid det tar att plugga in allt 

förrän man väl sitter där, hon satt i stort sett varje helg från midsommar fram till det var dags 

att skriva i december. 

Vi fick även under intervjun veta att provtillfället i maj främst riktar sig till de som jobbar 

med stora börsnoterade företag då de har högsäsong under januari till mars, det rör sig om 

ungefär 10 % av revisorsassistenterna. 

4.3.4 NYA REGLER KRING REVISORSEXAMEN 

Av de 13 personer som i Gävleborgs län besvarade frågan om de inväntar nya regler kring 

revisorsexamen var det 8 % som svarade ja. I Uppsala län var det 11 % av de nio personer 

som besvarade frågan som svarat att de 

avvaktar nya regler kring revisorsexamen. 

Två av våra intervjurespondenter var eniga 

om att de nya reglerna kring revisorsexamen 

som är föreslagna inte kommer att vara 

tillräckliga för att klara provet. Då tre års 

praktik inte är tillräckligt, det är svårt att 

klara dagens prov med 5 års praktik.  

Diagram 4.2 Antalet respondenter som avvaktar 

nya regler kring revisorsexamen  
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4.3.5 MENTORNS BETYDELSE 

Av respondenterna i Gävleborgs län var det 34 stycken som besvarade frågan om de haft 

någon mentor. Av de svarande var det 50 %, som svarade att de haft en mentor under sin 

yrkesverksamma tid. 

På frågan om hur mycket mentorn betytt, på en skala ett till fem, i deras val att avlägga 

revisorsexamen var det ingen som ansåg att mentorn haft mycket betydelse medan det var 

fyra som angav att betydelsen var liten.  

I Uppsala län var det 36 personer som svarade på om de hade någon mentor. Det var 12 

respondenter som hade haft en mentor och 24 stycken som saknat sådan, således var det 

endast 37 % som hade haft stöd från en mentor. Av de 12 som svarat att de haft en mentor var 

det endast åtta som svarade på frågan kring hur 

mycket mentorn betytt i valet att avlägga 

revisorsexamen. Tre stycken svarade att 

mentorn haft mycket betydelse medan endast 

en svarade att mentorn haft liten betydelse. 

 

 

Diagram 4.3 Skala över hur mycket mentorn har 

betytt för våra respondenter  

Ingen av våra intervjurespondenter har haft någon mentor under deras yrkesverksamma tid, 

däremot blev Ingvarsson tilldelad en handledare när hon började hos Lindebergs och hos 

Ernst & Young är det chefen för byrån som är den formella mentorn.  

4.3.6 BAKGRUND 

I vår webbenkät frågade vi våra respondenter 

om deras far eller mor har någon akademisk 

utbildning. I Gävleborgs län var det 25 

stycken som svarade på frågan och det var få 

som hade sådan bakgrund. Från Uppsala fick 

vi svar från 29 personer. Antalet 

respondenter med föräldrar som har 

akademisk utbildning var något högre men 

även här var det flest som saknade sådan.  

 
Diagram 4.4 Fördelning över hur våra respondenters akademiska bakgrund ser ut 
 

Vi ställde även en fråga om bakgrunden givit en ökad motivation att klättra på karriärstegen. I 

Gävleborgs län var det 25 personer som svarade och av dessa var det 68 % som angav att 

bakgrunden inte hade haft betydelse och endast 24 % som angav att bakgrunden haft 

betydelse. I Uppsala län var det 30 personer som besvarade frågan och det var 60 % som sade 

att bakgrunden inte haft betydelse medan 33 % hade en uppfattning om att bakgrunden givit 

en ökad motivation. 
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Samtliga av våra intervjurespondenter har 

åtminstone en förälder som driver eget 

företag och just detta kan vara en drivkraft att 

vilja studera vidare. Men bara en har en 

förälder med akademisk bakgrund. Alla har 

de även alltid blivit uppmuntrade hemifrån att 

studera vidare. 

 

 

 

 
Diagram 4.5 Antalet respondenter som anser att bakgrunden har betydelse 

4.3.7 ARBETSGIVARENS MOTIVATION 

44 % av de 25 personer som besvarade frågan 

i Gävleborgs län anser att arbetsgivaren har 

påverkat deras motivation att nå en högre 

befattning. I Uppsala län var det 45 % av de 

27 personer som besvarade frågan som anser 

att arbetsgivaren påverkat deras motivation 

att nå en högre befattning.  
 

Diagram 4.6 Antalet respondenter som anser att 

arbetsgivaren påverkat deras motivation att nå en 

högre befattning 

Genom våra intervjuer har vi fått veta att i två av fallen, de som arbetade på samma 

arbetsplats, var det deras egen motivation och strävan framåt som var huvudfaktor, medan vår 

tredje intervjurespondent svarat att det var ett önskemål från ledningen att hon skulle avlägga 

revisorsexamen eftersom man i framtiden såg att det fanns ett behov hos företaget på grund av 

bland annat pensionsavgångar.  

Andra orsaker som kan påverka 

Bland de andra orsaker som angivits kan vi från de som svarat i Gävleborgs län utläsa att tre 

personer upplever att företaget har en förväntning om att de ska avlägga revisorsexamen men 

inget konkret säger att de fått drivkraft från arbetsgivaren och en respondent säger att han/hon 

inte upplever att de fått någon motivation av arbetsgivaren. Dessutom har en person svarat att 

han/hon får ansvarsfulla uppgifter av arbetsgivaren, om respondenten med detta menar att det 

är en motivation från arbetsgivaren är vi lite osäkra på och har därför valt att lägga detta svar 

under rubriken ”andra” i diagrammet.  

I ett av de svar som vi fått från Uppsala län har en person angivit att målet är att samtliga som 

vill ska bli godkänd revisor, vilket gör att det då är upp till personens motivation. En 

respondent säger att dess arbetsgivare uppmuntrar allas önskemål om utveckling även om det 

avser en högre befattning eller en annan typ av utveckling, medan en annan menar att han/hon 

upplevde uppmuntran i början men vet inte om den märks av längre. Tre respondenter svarar 

att arbetsgivarna bidragit med relevanta kurser för att de på sikt ska kunna bli godkända 

revisorer. 
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4.3.8 JÄMLIKHETEN INOM REVISIONSBRANSCHEN  

Av de individer som svarade på vår webbenkät var 61 % i Uppsala län män och i Gävleborgs 

län var 63 % män. Vidare kan vi se att i Uppsala län var 39 % kvinnor och i Gävleborgs län 

var det 37 %. Av våra intervjurespondenter får vi ännu en bekräftelse på att revisions-

branschen är mansdominerad men att kvinnorna är på framfart. De flesta företagsledarna ute i 

landet är män och de ser gärna att det kommer en manlig revisor till deras företag. Något som 

en del kan uppfatta som ett problem med att vara kvinna i revisorsbranschen är att inte blir 

tagen på allvar, utan de måste bevisa 

att de faktiskt vet vad de pratar om för 

att bli accepterad. Det känns kanske 

inte heller naturligt som kvinnlig 

revisor att bjuda med sina manliga 

företagsledare på exempelvis hockey 

eller fotboll, med risk att det ska 

misstolkas, oftast föreslår man istället 

en lunch då det känns mer neutralt. 

 
 

Diagram 4.7 Könsfördelningen hos våra respondenter 
 

Mansdominansen kan urskiljas redan vid provtillfällena, när Ingvarsson var iväg till 

Stockholm och avlade revisorsexamen i december 2007 så var det färre kvinnor än män skrev, 

av de som åkte från Gävle var 25 % kvinnor.  



~ 34 ~ 
 

5. ANALYS & EGNA REFLEKTIONER  

I den här delen av uppsatsen kopplar vi samman de teoretiska ramarna med vårt insamlade 

empiriska material. Sedan analyser vi vårt sammanlagda insamlade materialet och lyfter 

fram den information som berör vår kärnfråga samt att vi tillför våra egna reflektioner. 

5.1 VÅRA ANALYSER 

Titlarna 

Inom revisionsbranschen finns idag ett flertal titlar som skapar förvirring för de som inte är 

bekanta med de olika titlarnas innebörd och kompetens. Det finns en vilja hos FAR SRS att i 

framtiden endast ha en typ av revisorstitel, nämligen auktoriserad revisor. Genom detta vill de 

anpassa sig till både marknaden och tolkningen av EG-direktivet om lagstadgad revision där 

utgångspunkten är att det finns en revisorskategori. Vi tror att det kan vara bra för branschen 

med en tydligare revisorstitel som har en enhetlig benämning på revisorerna. Vi har ändå 

förståelse för om de godkända revisorerna tycker de tappar ett steg i karriärutvecklingen och 

att de som redan uppnått auktorisation upplever att de stagnerar eftersom de godkända 

revisorerna kommer ikapp ”gratis”. 

 

FAR SRS strävar även efter att utforma en standard för auktoriserade redovisningskonsulter, 

detta eftersom man vill få en jämnare och högre kvalitet på redovisningstjänsterna. Om de 

teoretiska kraven höjs för redovisningskonsulterna till 120 poäng på högskola eller universitet 

så kommer de att likna de teoretiska krav som ställs för att få avlägga revisorsexamen. Det 

tror vi kan medföra att yrkesgrupperna, revisorsassistent och redovisningskonsult, närmar sig 

varandra men inriktningen på arbetsuppgifterna kommer skilja dem åt. De högre kraven på 

utbildning för redovisningskonsulter skulle dock kunna medföra att fler väljer en fortsättning 

på sin karriär mot revision.  

 

Proven 

Syftet med proven är att säkerställa att den som ska utföra en revision har tillräckliga 

kunskaper samt att revisionen håller en viss standard. Proven anordnas av Revisorsnämnden 

två gånger om året. Vi har läst i Balans nr 4, 2007 att de senaste året har antalet tentander 

minskat. Peter Strömberg, direktör i Revisorsnämnden, menar att det är svårt att spekulera om 

varför och han har fått indikationer på ett fortsatt lågt provdeltagande 2007 och 2008. Två av 

våra intervjurespondenter tycker det borde vara givet att revisorsassistenterna har som mål att 

avlägga revisorsexamen medan samtliga framhåller, att antingen avlägger man provet eller 

också byter man bransch. Ingvarsson nämner att det finns en tendens till att revisorsassistenter 

lämnar revisorsbranschen efter att ha arbetat där i två eller fem år. Som orsak till detta anger 

hon dels löneutvecklingen samt att det är många som blir avskräckta när de närmar sig provet 

och inser hur mycket det är att läsa innan provet skrivs. Av de revisorsassistenter som 

besvarat våra webbenkäter har majoriteten för avsikt att avlägga revisorsexamen. Vi tror de 

flesta revisorsassistenter har ett incitament att avlägga revisorsexamen från början men under 

praktiktiden får andra arbetserbjudanden eller upptäcker att ett avancemang inom yrket skulle 

innebära en alltför stor kraftansträngning.  

 

En faktor som påverkar och är lite specifik för revisorsbranschen är att revisorn mister sin titel 

med omedelbarverkan när han/hon lämnar yrket. Därför anser vi att de som lägger ner mycket 

tid och arbete på en revisorsexamen har fattat ett långsiktigt beslut om sin yrkesverksamma 

framtid och att det stora tappet sker innan examen. 
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Faktorer som vi tror kan påverka 

Vi har tittat närmare på en rad faktorer som vi tror kan påverka revisorsassistenters val att 

avlägga revisorsexamen. Dessa faktorer har funnits med i både våra webbenkäter och vid våra 

intervjuer.  

Ingen betydlig ekonomisk vinning. Från Civilekonomernas lönestatik har vi fått veta att det 

inte är någon större löneskillnad mellan revisorsassistenter och godkända revisorer däremot är 

löneskillnaden större mellan godkända och auktoriserade revisorer. Våra intervjurespondenter 

säger emellertid att ingångslönen för revisorsassistenter inte är så hög men det är bra löne-

utveckling de första åren. När man är godkänd revisor och arbetat upp en kundstock så stiger 

lönen snabbt. Av webbenkätens svar kan vi se en skillnad mellan de olika länen, av de som 

arbetar i Gävleborgs län anser 38 % att inte finns någon betydlig ekonomisk vinning med att 

avlägga revisorsexamen medan det i Uppsala län var 11 %. Här kan vi se en möjlig förklaring 

till skillnaden i uppfattningen om den ekonomiska vinningen. De som arbetar i Uppsala län 

tror vi kan ha en annan lönebild än de som jobbar i Gävleborgs län, detta eftersom Uppsala 

kan klassas som en storstad och dess närhet till Stockholm. 

Provets svårighetsgrad. Det är Revisorsnämndens examensråd som utformar proven, de anser 

att proven ska vara en kvalitetsstämpel. Rådets ambition är att 60 % av tentanderna ska klara 

provet. År 2005 förlängde man skrivtiden från fyra timmar till fyra och en halv timme efter 

önskemål från revisorsbranschen. Ingen av de som svarat på vår webbenkät har angett provets 

svårighetsgrad som orsak till att inte avlägga det. En av våra intervjurespondenter framhåller 

att är personen väl förberedd är inte provet svårt, men har man otur kommer det frågor på 

områden som man inte jobbar med. Vår analys av de svar vi erhållit från våra respondenter är 

entydigt, provets svårighetsgrad påverkar inte benägenheten att avlägga revisorsexamen. 

Ingen tid att förbereda sig. Arbetet inom revisionsbranschen är säsongsbetonat eftersom 

arbetsbördan är större på våren när bolagen ska få sina årsredovisningar reviderade. Våra 

intervjurespondenter anger att deras högsäsong pågår fram till midsommar medan 

högsäsongen för de som reviderar koncerner och stora börsnoterade bolag avslutas i mars. 

Mot bakgrund av detta har de angivit att det är svårt att hinna förbereda sig inför provtillfället 

på våren och att det mestadels är de som reviderar storbolag som skriver då. Våra intervju-

respondenter berättar vidare att de får en viss arbetstid att förbereda sig på från företaget. 

Ingvarsson nämner dock att hon inte insåg hur tidskrävande det var att läsa in allt förrän hon 

börjat. Ingen av de som besvarat webbenkäten anser att tidsbrist är orsaken till att de inte 

avlägger revisorsexamen. Utifrån de svar vi erhållit kan vi konstatera att inte heller tiden att 

förbereda sig inför provet är en orsak till att inte fler avlägger revisorsexamen. 

Nya regler kring revisorsexamen. FAR SRS har en förhoppning om att de nya reglerna kring 

revisorsexamen ska börja gälla år 2009. De innebär att man får en total utbildningstid på 8 år 

som innefattas av både akademisk utbildning och ”on the job training”. Två av våra intervju-

respondenter var eniga om att det kommer bli svårare att klara provet med kortare praktiktid 

då det i dag kan vara svårt att klara det efter fem års praktiktid. Ur webbenkäten kan vi utläsa 

att endast en person i respektive län avvaktar nya regler kring revisorsexamen innan han/hon 

bestämmer sig för om de ska avlägga provet eller inte. Vi tror att med vetskapen om en 

förnyad revisorsexamen känner de godkända revisorerna ingen motivation att studera vidare 

och avlägga högre revisorsexamen. Som ni kunde läsa i kapitel tre om revisorsexamen kunde 

de som jobbade inom revisionsyrket när det senast var förändringar angående revisorsexamen 

åberopa övergångsbestämmelserna, under förutsättningen att de uppfyllde de krav som fanns. 

Vi tror att det även denna gång kommer att finnas någon form av ”övergångsbestämmelser” 

för de som redan avlagt provet för revisorsexamen men som vill uppnå auktorisation. Det tror 



~ 36 ~ 
 

vi kan göra att de som är godkända revisorer idag avvaktar de nya reglerna för att se vad som 

kommer att krävas av dem för att uppnå sin auktorisation. Vi tror även att de nya reglerna 

inverkar på de revisorsassistenter som idag har kommit en bit in på sin praktiktid och är i 

planeringsstadiet för att avlägga revisorsexamen. Anledningen är att vi tror att det kan vara 

svårt att motivera sig inför revisorexamen om man vet att man om några år kan skriva provet 

för auktoriserad revisor direkt och för en del är den titeln mera åtråvärd än godkänd revisor.  

Mentorns betydelse. På revisionsbyråer handlar det oftast om organiserade mentorskap, där 

adepten får sin mentor tilldelad. På detta område kan vi se en skillnad mellan mentorns 

betydelse i Uppsala- och Gävleborgs län. För dem i Uppsala län har mentorn haft en större 

betydelse i valet att avlägga revisorsexamen, än för dem i Gävleborgs län. Vi förmodar att de 

som jobbar i större städer vill göra en snabbare karriär vilket innebär att man försöker skriva 

godkändprovet redan efter tre år. Med en kortare praktiktid får kanske mentorn en större 

betydelse. Vi tror att man kanske har en större press på sig i storstäderna än vad man har i de 

mindre städerna för att konkurrensen är hårdare. Ingen av våra intervjurespondenter har haft 

en mentor men Löfgren och Norman säger att det på deras byrå är chefen som är den formella 

mentorn. Ingvarsson däremot fick en handledare tilldelad när hon började som revisors-

assistent, samt att hon nu själv handleder en av de ”nyanställda”. Det ser vi som en form av 

mentorskap. Vi anser att det kan vara en trygghet när man kommer som nyanställd till ett 

företag att ha en mentor att vända sig till med sina tankar och funderingar. Vi tror även att 

mentorns betydelse minskar ju längre man kommit i sin praktiska utbildning och därför har 

mentorn inte så stor betydelse för om man avlägger revisorsexamen eller inte.  

Bakgrund. Via ungdomsbarometerns undersökning från 2004 har vi fått veta att 41 % av 

ungdomarna med akademikerföräldrar säger att de definitivt kommer att studera vidare medan 

endast 22 % av de som kommer från icke akademisk bakgrund har intresse av att läsa vidare 

efter gymnasiet. Med hjälp av webbenkätundersökningen har vi kunnat utläsa att majoriteten 

av våra respondenter kommer från icke akademiska familjer samt att de anser att bakgrunden 

inte haft betydelse för motivationen att klättra på karriärstegen. Under våra intervjuer 

framkom att endast en av våra respondenter hade en förälder med akademisk bakgrund, men 

samtliga hade åtminstone en förälder som driver eget företag. Även om majoriteten av våra 

intervjurespondenter saknar akademisk bakgrund kommer de från familjer som har en 

drivkraft genom sitt företagande som kan ha avspeglat sig på dem. Denna drivkraft tror vi kan 

ha bidragit till deras motivation att göra karriär. 

Arbetsgivarens motivation. Det är viktigt för dem som arbetar att känna uppskattning och 

status men även behovet av självförverkligande är en viktig faktor. Webbenkätresultatet från 

båda länen visar att ca 45 % av respondenterna ansåg att arbetsgivaren påverkat deras 

motivation att nå en högre befattning. Två av våra intervjurespondenter säger att det var deras 

egen motivation och strävan framåt som var huvudfaktorn. Medan vår tredje respondent 

svarade att det var önskemål från ledningen att hon skulle avlägga revisorsexamen då det i 

framtiden kommer att finnas ett ökat behov av godkända revisorer på grund av bland annat 

pensionsavgångar. Vi tror att det är viktigt för den anställde att känna uppskattning och status 

men att det är behovet av självförverkligande som är den största drivkraften för individen. 

Denna kraft tror vi har störst betydelse när individen ska fatta beslutet kring huruvida man 

kommer att avlägga revisorsexamen, vi tror inte att arbetsgivarens förväntningar eller 

belöningssystem har lika stor betydelse i den frågan. 
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Jämlikheten inom revisionsbranschen. Enligt Revisorsnämndens statistik från 071101 är 

endast 35 % av de godkända revisorerna samt 26 % av de auktoriserade revisorerna kvinnor. 

Det styrker att revisionsbranschen är mansdominerad även om andelen kvinnorna ökar. Av 

FAR:s undersökning från 1997 framkom att utvecklingen är på väg åt rätt håll även om det 

går långsamt. Samtliga av våra intervjurespondenter är av samma åsikt, revisorsbranschen 

domineras av män men att antalet kvinnor inom branschen ökar. Av de som åkte från Gävle 

för att avlägga revisorsexamen i december 2007 var 25 % kvinnor, berättade Ingvarsson. 

Diagrammet som presenterar vilket kön våra webbenkätrespondenter har, visar att majoriteten 

är män, tror vi speglar hur verkligheten ser ut i revisionsbranschen. Vi har en uppfattning om 

att det för oss kvinnor har blivit mer väsentligt att göra karriär, samtidigt som vi vill bilda 

familj, det kan innebära att kvinnans karriär startar senare än mannens. Vi tror dock att 

trenden är den att flera kvinnor siktar på en högre befattning idag än tidigare så om några år 

kommer könsfördelningen att vara mer jämnt fördelad. 

5.2 SAMMANFATTANDE TANKEGÅNGAR 

Titel 

Om bara en revisorstitel införs som grundar sig på totalt åtta års utbildningstid efter 

gymnasiet, kan individen, om han/hon klarar provet, vara auktoriserad revisor det år denne 

fyller 27. Hur ska personen kunna känna motivation inför arbetet resten av den yrkes-

verksamma tiden om det enda karriärsteget som återstår är delägarskap. För att fortsätta ha en 

avancemangsmöjlighet inom revisorsyrket föreslår vi olika steg för de som uppnått 

auktorisation. Dessa steg skulle kunna leda till en fortsatt motivation för revisorerna och 

kanske grunda sig på antal arbetade timmar eller svårighetsgraden på de bolag som har 

reviderats. Vi tycker dock inte att det ska finnas något prov som ska vara avgörande för när 

nästa steg inom auktorisationen uppnås. 

Om revisionsplikten avskaffas för de mindre bolagen kommer redovisningskonsulterna att få 

en viktigare roll för småföretagarna. De kommer att konsulteras på ett annat sätt och deras 

behov av teoretiska kunskaper kommer att öka. Vi tror att bankerna och andra låneinstitut 

kommer att efterfråga någon form av kontroll på småföretagens redovisning och där ser vi en 

möjlighet till att redovisningskonsulterna kan ha den kontrollfunktionen. Detta tror vi på sikt 

kan leda till att färre av de som arbetar med mindre bolag avlägger revisorsexamen. 

Proven 

Revisorsnämnden är en statlig myndighet som arrangerar proven för revisorsexamen och 

högre revisorsexamen. Kostnaden för att få avlägga provet är sammanlagt 16 000 kronor 

dessutom betalar man en ansökningsavgift för prövning av ansökan om godkännande med 

2 000 kronor. Om ansökan beviljas betalas en årsavgift på 3 800 kronor till Revisorsnämnden. 

Vi tycker att det är otroligt höga avgifter inom branschen. Vi reagerar på att det är en statlig 

myndighet som tar ut så häpnadsväckande höga avgifter. Förutom dessa avgifter tillkommer 

utgifter för teoretisk utbildning under praktiktiden 

Av de revisorer som svarat på webbenkäterna har majoriteten fått sin titel genom äldre 

bestämmelser och därigenom inte erlagt dessa avgifter. 

 

 

 

 

 



~ 38 ~ 
 

Faktorer som vi tror kan påverka 

En fundering som vi har är vad som kommer att hända med löneläget om uppdelningen 

mellan godkänd och auktoriserad revisor försvinner. Kommer de ”nya” auktoriserade 

revisorernas löneläge att hamna i samma läge som de nuvarande godkändas eller kommer de 

att hamna någonstans mitt emellan de godkända och de nuvarande auktoriserade. Om löne-

skillnaden mellan revisorsassistenter och auktoriserade revisorer blir större kan det leda till att 

fler strävar efter att avlägga revisorsexamen. 

Om de nya reglerna kring revisorsexamen genomförs som det är tänkt innebär det att det är 

möjligt att avlägga provet för auktoriserad revisor efter tre år och i dagsläget finns svårigheter 

att klara det godkända provet efter fem år. Kommer det nya provet för auktorisation att ligga 

på samma nivå som det nuvarande godkända provet eller kommer nivån att höjas. Det känns 

inte rimligt att tentanderna kommer att klara det med så kort praktiktid. 

I de svar vi har fått in genom vår webbenkätundersökning angående vilken orsak man väljer 

att inte avlägga revisorsexamen tror vi att det finns ett mörkertal. Vi antar att det är flera som 

avvaktar de nya reglerna kring revisorsexamen. Det finns troligen ett flertal revisorsassistenter 

som inte känner sig motiverade att studera inför revisorsexamen i dagsläget när de eventuellt 

om några år kan bli auktoriserad direkt. Även avskaffandet av revisionsplikten för mindre 

bolag kan medföra att många avvaktar. 

Från vår webbenkät har vi fått vetskap om mentorns betydelse för att avlägga revisorsexamen 

inte är så stor. Vi tror dock att mentorn har mer betydelse för revisorsassistenterna i början. 

Det kan även vara så att efter fem års arbete på byrån upplevs inte ett mentorskapsförhållande 

utan det har övergått till ett spontant mentorskap mellan två personer som socialt fungerar 

tillsammans. Detta tycker vi oss ha kunnat se mellan två av våra respondenter. 

En reflektion som vi har kring arbetsgivarens motivation och uppmuntran är att det är viktigt 

att individen uppskattas och belönas för det han/hon uträttar. Däremot tror vi inte att 

arbetsgivarens motivation har så stor betydelse i beslutet att avlägga revisorsexamen, här är 

det ens egen målmedvetenhet och motivation som styr. Sedan är det naturligtvis viktigt att bli 

stöttad under vägen fram till provdagen.  

Våra intervjurespondenter bekräftade vår uppfattning om att revisorsbranschen domineras av 

män samt att majoriteten av företagsledarna också är män. De säger att de ibland kan uppleva 

att de måste sätta sig i respekt hos sina uppdragsgivare och att de måste tänka sig för så att 

förslag till möten inte uppfattas som inviter. Ett sätt som de tycker att de vinner respekt för är 

när de klär sig mer strikt och kan bevisa för parterna att de är kompetenta i sin yrkesroll. Vår 

uppfattning är att en manlig revisor/revisorsassistent aldrig skulle hamna i en sådan situation 

och att det känns tråkigt att man som kvinna måste inta en viss roll för att bli accepterad och 

respekterad. 
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5.3 VALDA KÄLLOR 

Eftersom det inte finns så mycket relevant litteratur till vårt ämne har vi fått förlita oss till 

artiklar som skrivits av mestadels personer inom revisionsbranschen. Det är lätt att författaren 

vinklar artikeln utifrån sina egna tankar och åsikter. Vi anser dock att de artiklar vi valt har 

varit trovärdiga och de fakta som framkommit kan representera revisionsbranschen. 

Vi var medvetna om att det i allmänhet är låg svarsfrekvens på webbenkäter. Trots detta valde 

via att genomföra två sådana eftersom det är ett relativt enkelt sätt att nå ut till många 

respondenter. Vi har ingen säker siffra på hur många som tagit del av vår webbenkät eftersom 

vi inte hade personliga mejladresser till samtliga respondenter. Vi var tvungna att förlita oss 

till att dem som tog emot vårt mejl också vidarebefordrade det till övriga anställda på byrån. 

Vi kunde heller inte sända vår undersökning enbart till vår målgrupp, revisorsassistenter, 

eftersom titlarna inte fanns angivna på företagens hemsidor.  

En av våra intervjuer genomfördes på offentlig plats i samband med en lunch. Nackdelen som 

vi upplevde med den formen av upplägg var, dels störningarna runt omkring, dels att vi kände 

att våra respondenter inte kände samma frihet kring vad de kunde prata om då samtalet kunde 

överhöras. Vi kände oss inte riktigt bekväma i situationen heller eftersom vi inte ville ställa 

frågor som kunde försätta våra respondenter i en obekväm sits. 
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6. VÅRA SLUTSATSER  

Som avslutande del drar vi våra slutsatser kring de olika faktorerna som vi tror kan påverka 

benägenheten att avlägga revisorsexamen samt att vi ger förslag till fortsatt forskning. 

6.1 SLUTSATSER 

Syftet med vår uppsats var att undersöka varför inte fler väljer att avlägga revisorsexamen. 

Slutsatsen av vår studie grundar vi på de svar som vi erhållit från våra webbenkäter där 

majoriteten planerar att avlägga revisorsexamen samt att de tycker att det är viktigt eller 

mycket viktigt att göra det. Samtliga av våra intervjurespondenter anger att de har haft eller 

har som mål att avlägga examen. Vi drar därför slutsatsen att intresset fortfarande är stort för 

att erhålla titeln. Men för tillfället står revisionsbranschen inför en rad förändringar som kan 

medföra en osäkerhet hos de som arbetar inom den. Vi tänker då särskilt på de som 

fortfarande är revisorsassistenter och står inför valet om deras yrkesinriktning ska fortsätta 

vara revision.  

Vi drar även slutsatsen att av de faktorer som kan påverka viljan att avlägga examen är det 

personens egen motivation och strävan framåt som är den avgörande faktorn. 

6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

I vår undersökning begränsade vi oss till två län men det skulle vara intressant att se vilket 

utfall undersökningen kunnat erhålla om den utvidgades till flera län. Det skulle även vara 

intressant att genomföra undersökningarna i storstadsregionerna samt att se vilket utfall 

undersökningen skulle få i glesbygdsregionerna. 

En annan intressant undersökning skulle vara att göra jämförelser mellan olika länder till 

exempel de nordiska länderna. 

  



~ 41 ~ 
 

7. KÄLLFÖRTECKNING 

7.1 INTERVJUER 

Maria Norman, Revisorsassistent, Ernst & Young, 071206  

Linda Löfgren, Godkänd Revisor, Ernst & Young, 071206 

Wictoria Ingvarsson, Revisorsassistent, Lindebergs Grant Thornton, 071207  

7.2 LAGRUM & FÖRFATTNINGSSAMLINGAR 

Förordning (SFS 2004:1150)  

Revisorslag (SFS 2001:883) 

Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 

2001:3) 

Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet 

samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1)  

Revisorsnämndens föreskrifter om övergångsregler för utbildning till godkänd revisor 

(RNFS 1996:2) 

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

Förordning (SFS 1995:665) om revisorer 

7.2 LITTERATUR 

Ahlström Gunilla, Mentorskap – erfarenheter för personlig och professionell utveckling, 

Liber AB, 2002  

Arbnor Ingeman & Bjerke Björn, Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, 1994 

Bakka Jørgen m.fl., Organisationsteori, Liber Ekonomi, 2006 

Bryman Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, 1997 

Dahmström Karin, Från datainsamling till rapport, Studentlitteratur, 2005 

Ekman Rolf, Stress, Liber AB, 2005 

Eriksson Lars Torsten & Wiedersheim-Paul Finn, Att utreda forska och rapportera, Liber 

Ekonomi, 2001  

FAR Förlag, Revision en praktisk beskrivning, 2006 

Hultman Jöran & Sobel Lena, Mentorn – En praktisk vägledning, LTs Förlag, 1994 

Kylén Jan-Axel, Att få svar, Bonnier Utbildning AB, 2004 



~ 42 ~ 
 

Murray Margo & Owen A Marna, Modernt mentorskap – Hur man i praktiken startar och 

leder ett mentorprogram, Studentlitteratur, 1992 

Samuelsson Lars A, Controllerhandboken, Industrilitteratur AB, 2004 

Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber, 2004 

Trost Jan, Enkätboken, Studentlitteratur, 2007 

7.3 ARTIKLAR & TIDSKRIFTER 

Brännström Dan, Auktoriserad revisor - den enda revisorstiteln om FAR SRS får välja, Balans 

nr 11, 2007 

Halling Pernilla, Snart finns ny standard för redovisningskonsulter, Balans nr 11, 2007  

Halling Pernilla, Provet är bra, men tiden för knapp, Balans nr 11, 2004 

Leth Karin, Kvinnorna och revisorsyrket, Balans nr 12, 1997 

Leth Karin, Är revisorsyrket jämlikt? Balans nr 12, 1997 

Strömberg Peter, Färre avlägger revisorsexamen, Balans nr 4, 2007 

Wennberg Inge m.fl., Finns det auktoriserade revisorer om 20 år? Balans nr 10, 2002 

7.4 INTERNET 

http://www.uppsatser.se/uppsatsguiden         071106 

http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm       071107, kl 14.53 

http://www.revisorsnamnden.se/index.htm    071107, kl 15.08 

http://www.revisorsnamnden.se/Insidan.htm    071113, kl 16.12 

https://www.studera.nu/ordlista.703.html#31.627fd5a6114acff2d2680007954    071108,  

kl 14.56 

http://info.zoomerang.com/       071109 kl 12.37 

http://afi3.ams.se/Go.aspx?chFrameCenterHexURL=687474703A2F2F616669332E616D732

E73652F79726B656E2F59726B65734265736B7269766E696E672E617370783F6959726B6

549643D333239       071113, kl 15.08 

http://www.srfkonsult.se/srf/etiska.shtml   071114 kl 15.01 

http://www.leg-redovisningskonsult.se/     071114 kl. 15.13 

http://www.alltomrevision.se/2006/01/04/karriarmojligheter-som-revisor/     071115 kl 17.27 

http://www.civilekonomerna.se/portal/page?_pageid=40,40377&_dad=portal&_schema=POR

TAL          071127 kl 15.24 

http://www.uppsatser.se/uppsatsguiden
http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm
http://www.revisorsnamnden.se/index.htm
http://www.revisorsnamnden.se/Insidan.htm
https://www.studera.nu/ordlista.703.html#31.627fd5a6114acff2d2680007954
http://info.zoomerang.com/
http://afi3.ams.se/Go.aspx?chFrameCenterHexURL=687474703A2F2F616669332E616D732E73652F79726B656E2F59726B65734265736B7269766E696E672E617370783F6959726B6549643D333239
http://afi3.ams.se/Go.aspx?chFrameCenterHexURL=687474703A2F2F616669332E616D732E73652F79726B656E2F59726B65734265736B7269766E696E672E617370783F6959726B6549643D333239
http://afi3.ams.se/Go.aspx?chFrameCenterHexURL=687474703A2F2F616669332E616D732E73652F79726B656E2F59726B65734265736B7269766E696E672E617370783F6959726B6549643D333239
http://www.srfkonsult.se/srf/etiska.shtml
http://www.leg-redovisningskonsult.se/
http://www.alltomrevision.se/2006/01/04/karriarmojligheter-som-revisor/
http://www.civilekonomerna.se/portal/page?_pageid=40,40377&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.civilekonomerna.se/portal/page?_pageid=40,40377&_dad=portal&_schema=PORTAL


~ 43 ~ 
 

http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38258&_dad=portal&_schema=PORTAL      

071130 kl 13.45 

http://www.eniro.se          071202 kl 17.50 

http://www.irev.se/Templates/Course.aspx?id=567      071214 kl 13.19 

http://www.irev.se/templates/Page.aspx?id=320           071214 kl 13.20 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=335906&previousRenderType=1        

071214 kl 13.20 

http://www.jamombud.se/docs/Granskningavrevisionsbranschen.pdf        071214 kl 13.20 

http://www.paxcom.se/Maslow.htm)                    071214 kl 13.22 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____133973.asp         071215 kl 8.50 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro/prov.html          080118 kl 09.20 

7.5 ÖVRIGA 

Gula Sidorna (Eniro) Telefonkatalog 

Qvick Pernilla m.fl., Revisorns karriär - från revisorsassistent till auktoriserad revisor, 

Kandidatuppsats, 2004 

7.6 REFERENS LITTERATUR 

Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 1992 

Strömquist Siv, Uppsatshandboken, Hallgren & Fallgren, 2003 

 

 

  

http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38258&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.eniro.se/
http://www.irev.se/Templates/Course.aspx?id=567
http://www.irev.se/templates/Page.aspx?id=320
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=335906&previousRenderType=1
http://www.jamombud.se/docs/Granskningavrevisionsbranschen.pdf
http://www.paxcom.se/Maslow.htm
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____133973.asp
http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro/prov.html


~ 44 ~ 
 

      Bilaga 1 

Dokumentation av planerad och genomförd strukturerad utbildning 

I nedanstående sammanställning kan planerad och genomförd strukturerad utbildning 

dokumenteras. Sammanställningen utgår från IREV:s utbildningsprogram men den innehåller 

även utrymme för andra utbildningar. Se sammanställningen som en utgångspunkt och 

anpassa den baserat på individuella förkunskaper och behov. 

 

Utbildningsår År 1 År 2 År 3 År 4 
Utbildningsplan inför Revisorsexamen 
IREV     

Revision I 40 h    

Bokslutsredovisning 32 h    

Deklaration och beskattning 24 h    

Moms I 16 h    

Revision II  40 h   

Bokslutsredovisning - 

fördjupning 
 24 h   

Beskattning av ägarledda företag  24 h   

Ekonomi- och 

verksamhetsstyrning 
 16 h   

Revision III   40 h  

Koncernredovisning   24 h  

Värdering av varulager och 

pågående arbeten 
  16 h  

Beskattning av aktiebolag    24 h 

Analys, värdering och överlåtelse 

av företag  
   16 h 

Förberedelsekurs inför 

Revisorsexamen 
   32 h 

Övrigt     

IREV:s Kunskapstest 

rekommenderas efter Beskattning 

av ägarledda företag i ovan 

uppställning 
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      Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som läser vår sjätte termin på 

ekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och revision. Vi skriver just 

nu vår kandidatuppsats där vi valt att fördjupa oss kring frågeställningen: 

Vad är det som gör att inte fler avlägger revisorsexamen? 

Intresset väcktes efter att vi läst en artikel i Balans om att färre avlägger 

revisorsprov. 

För att kunna genomföra vår undersökning vänder vi oss till Er och ett antal 

andra revisionsbyråer. Då undersökningen ligger till grund för vår uppsats vore 

vi väldigt tacksamma om Ni har möjlighet att ägna en kort stund till att besvara 

vårt frågeformulär. Enkäten består endast av 20 frågor som till stor del är 

kryssfrågor.  

För att komma till enkäten ber vi Er att klicka på”ctrl knappen och på 

nedanstående länk: 

http://www.zoomerang.com/survey.zgi?p=WEB2275HTEK7XK 

Vill Ni vara snälla och besvara frågeformuläret inom sju dagar. 

Svaren från enkäten kommer att behandlas med respekt för den personliga 

integriteten. 

Om ni har några frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta oss per 

telefon eller via e-mejl. 

Vi delar gärna med oss av resultatet från frågeformuläret samt vår uppsats när 

den färdigställts och vi fått den godkänd.  

Stort tack för Er medverkan!  

Linda & Maria 

Linda Jansson 

Mobil: 070-333 65 53 

E-mail: eme05lpn@student.hig.se 

Maria Matsson 

Mobil: 070-587 70 41 

E-mail: eep05mmn@student.hig.se 

  

http://www.zoomerang.com/survey.zgi?p=WEB2275HTEK7XK
mailto:eme05lpn@student.hig.se
mailto:eep05mmn@student.hig.se
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      Bilaga 3 

Hej igen! 

Vi vill påminna om att det nu bara är två dagar kvar att kunna besvara vår 

enkät undersökning. Era synpunkter är väldigt viktiga och avgörande för att vi 

ska kunna slutföra vår kandidatuppsats: 

Vad är det som gör att inte fler avlägger revisorsexamen? 

Om du redan besvarat den kan du bortse från denna påminnelse. 

Ni som varit in på webbenkät men valt att inte svara, skriv gärna några rader i 

ett mejl om orsaken till att ni inte har svarat så att vi lättare kan utvärdera 

undersökningen. 

För att kunna genomföra vår undersökning vänder vi oss till Er och ett antal 

andra revisionsbyråer. Då undersökningen ligger till grund för vår uppsats vore 

vi väldigt tacksamma om Ni har möjlighet att ägna en kort stund till att besvara 

vårt frågeformulär. Enkäten består endast av 20 frågor som till stor del är 

kryssfrågor. 

För att komma till enkäten ber vi Er att klicka på”ctrl knappen och på 

nedanstående länk: 

http://www.zoomerang.com/survey.zgi?p=WEB2275HTEK7XK 

Vill Ni vara snälla och besvara frågeformuläret senast fredag. 

Svaren från enkäten kommer att behandlas med respekt för den personliga 

integriteten. 

Om ni har några frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta oss per 

telefon eller via e-mejl. 

Vi delar gärna med oss av resultatet från frågeformuläret samt vår uppsats när 

den färdigställts och vi fått den godkänd.  

Stort tack för Er medverkan! 

Linda & Maria 

Linda Jansson      Maria Matsson 

Mobil: 070-3336553   Mobil: 070-5877041 

E-mail: eme05lpn@student.hig.se  E-mail: eep05mmn@student.hig.se 

 

  

http://www.zoomerang.com/survey.zgi?p=WEB2275HTEK7XK
mailto:eme05lpn@student.hig.se
mailto:eep05mmn@student.hig.se
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      Bilaga 4 

Revisorsexamen  
 

 

 

1  
 

 

 

Är du  
 

 

Kvinna  
 

 

Man  
   

 

 

2  
 

 

 

Hur gammal är du?  
 

  

 

 

3  
 

 

 

Vilken utbildning har du?  
 

 

Magisterexamen i ekonomi (160 p)  
 

 

Kandidatexamen i ekonomi (120 p)  
 

 

Annan likvärdig teoretisk utbildning  
   

 

 

4  
 

 

 

Vid vilken skola tog du din akademiska examen?  
 

  

 

 

5  
 

 

 

Vilken befattning har du?  
 

 

Auktoriserad revisor  
 

 

Godkänd revisor  
 

 

Revisorsassistent  
 

 

Redovisningskonsult  
 

 

Annan befattning, vilken?  
 

   

 

 

6  
 

 

6  
Om du är godkänd eller auktoriserad revisor, hur viktigt var det för dig att avlägga examen? 
På en skala 1-5.  

     

 

Lite           Mycket  
 

     

   

 

 

 

 

 

http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
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7  
 

 

 

Om du är godkänd eller auktoriserad, hur fick du din titel?  
 

 

Avlagt prov  
 

 

Genom de äldre bestämmelserna  
   

 

 

 

8  
 

 

 

Om det var viktigt för dig att avlägga revisorsexamen, vad var det som 
motiverade dig?  

 

  

 

 

9  
 

 

 

Om du är revisorsassistent, hade du någon tidigare arbetslivserfarenhet 
inom ekonomi innan du började jobba inom yrket?  

 

 

Ja  
 

 

Nej  
 

 

Om ja, hur länge?  
 

   

 

 

10  
 

 

 

Planerar du att i framtiden avlägga revisorsexamen?  
 

 

Ja  
 

 

Nej  
   

 

 

11 
 

 

  11  
Om ja i fråga 10, hur viktigt är det för dig att avlägga revisorsexamen, på en skala 1-5?  

     

 

Lite           Mycket  
 

     

   

 

 

12  
 

 

 

Om nej i fråga 10, av vilken orsak väljer du att inte avlägga 
revisorsexamen?  

 

 

Ingen betydlig ekonomisk vinning  
 

 

Provet är för svårt  
 

 

Det finns inte tid att förbereda sig  
 

 

Avvaktar nya regler kring revisorsexamen  
 

 

Eller annan orsak  
 

   

 

 

 

http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
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13  
 

 

 

Vilka faktorer tycker du är viktiga för din personliga utveckling inom 
yrket?  

 

  

 

 

14  
 

 

 

Har du under din yrkesverksamma tid haft någon mentor?  
 

 

Ja  
 

 

Nej  
   

 

 

 

15  
 

 

15  
Hur mycket har mentorn betytt i ditt val att avlägga examen, på en skala 1-5?  

     

 

Lite           Mycket  
 

     

   

 

 

16  
 

 

 

Har någon av dina föräldrar akademisk utbildning?  
 

Far  
 

Mor  
   

 

 

17  
 

 

 

Tror du din bakgrund givit dig en ökad motivation att klättra på 
karriärstegen?  

 

  

 

 

18  
 

 

 

Tycker du att din arbetsgivare har påverkat din motivation att nå en 
högre befattning, i så fall på vilket sätt?  

 

  

 

 

19  
 

 

 

Hur många anställda är det på er byrå?  
 

  

 

http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
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20  
 

 

 

Till sist, hur ser kompetensfördelningen ut bland personalen? Ange antal  
 

Auktoriserade revisorer  
 

Godkända revisorer  
 

Revisors assistenter  
 

Redovisnings konsulter  
 

Annan befattning  
   

  

 

 

 

 

http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=WEB2277YUQ3G9H
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     Bilaga 5 

Resultat från webbenkät i Gävleborgslän 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 
Antal svar: 35 st 

 

2. Hur gammal är du? 

 
Antal svar: 25 st 

 

3. Vilken utbildning har du? 

 

Antal svar: 32 st 

 

 

 

4. Vid vilken skola tog du din akademiska 

examen? 

 

Antal svar 25 st 

 

5. Vilken befattning har du? 

 

Antal svar 35 st 

Svar under Annan befattning: 

 Granskningsansvarig (rev.ass som leder 

uppdrag 

 Auktoriserad redovisningskonsult 

 Certifierad yrkesrevisor (avser kommun 

och landsting) 
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6. Om du är godkänd eller auktoriserad 

revisor, hur viktigt var det för dig att 

avlägga examen? På en skala 1-5 

 

Antal svar: 14 st 

 

7. Om du är godkänd eller auktoriserad, 

hur fick du din titel? 

 

Antal svar 15 st 

 

8. Om det var viktigt för dig att avlägga 

revisorsexamen, vad var det som 

motiverade dig? 

 Utmaningar och mer kvalificerade 

arbetsuppgifter 

 För att bli godkänd… 

 Uppnå ett utsatt mål, bli mer själv-

ständig och få bättre ekonomiska 

villkor. 

 Eget ansvar, egna kunder 

 Det är ett kvalitetskvitto! 

 Det är en naturlig karriärväg om man 

ska vara kvar i branschen. 

 Om jag hade behövt avlägga 

revisorsexamen hade det varit viktigt 

för mig. 

 Att utvecklas i revisors karriären. 

 Självständigt arbete 

Antal svar: 9 st 

 

9. Om du är revisorsassistent, hade du 

någon tidigare arbetslivserfarenhet 

inom ekonomi innan du började jobba 

inom yrket? 

 

Antal svar: 16 

Om ja, hur länge? 

 Ca 13 mån. Bank 12 mån, 1 mån praktik 

på rev.byrå 

 10 år 

 Ca 2 år 

 5 år inom bank 

 1 år 

 1 år 

 Eget bolag 
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10. Planerar du att i framtiden avlägga 

revisorsexamen? 

 

Antal svar: 25 st 

 

11. Om ja i fråga 10, hur viktigt var det för 

dig att avlägga revisorsexamen, på en 

skala  

1-5? 

 
Antal svar: 15 st 

 

12. Om nej i fråga 10, av vilken orsak väljer 

du att inte avlägga revisorsexamen? 

 
Antal svar: 13 st 

 

 

 

 

Annan orsak: 

 Är redan godkänd och saknar behov av 

proven. 

 Klarar mig bra med min behörighet 

 Vill inte arbeta som revisor, svårt,mkt 

ansvar 

 ET 

 Vill jobba med redovisning 

 Avskaffande av revisionsplikten för 

mindre företag 

 Annat kompetens- och ansvarsområde 

 

13. Vilka faktorer tycker du är viktiga för 

din personliga utveckling inom yrket? 

 Att få arbeta inom olika branscher med 

olika sorters bolag (både stora och små). 

Att få regelbunden kompetensutveckling. 

Att få arbeta inom en större byrå där det 

finns mycket kompetens (finns många att 

fråga när problem uppstår). 

 Mycket utbildningar och utmaningar. 

 Vet ej 

 1. Att ständigt få testa nya svåra 

arbetsuppgifter och få mer eget ansvar. 

2. Förtroende och samarbete med medarb. 

3. Kurser och mycket kundkontakt. 

 Ökad erfarenhet som erhålls genom arbetet 

och årliga kurser. 

 Det sociala är viktigast, det gör att man 

trivs och vill utvecklas inom området. Sen 

är den lärandeplan som finns ett stöd som 

gör att man vet hur man ska gå tillväga. 

 Får träffa mycket folk inom näringslivet 

vilket gör att man bygger upp ett stort 

nätverk för framtiden. 

 Fortlöpande utbildning – även på egen 

hand och en klientstock där det finns 

utrymme för att utföra mer kvalificerade 

arbetsuppgifter. Chefskap – att leda och 

utveckla medarbetare är också stimulans i 

utvecklingen. 

 Utbildning, erfarenheter, kollegor 

 On the job training, bra handledning, 

kontinuerlig utbildning/fortbildning, bra 

arbetskamrater, roliga/omväxlande 

14

11
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Ja

Nej

Planerar att avlägga revisorsexamen

1 1

4

6

3

0

1

2

3

4

5

6

7

Lite Mycket

Vilja att avlägga revisorsexamen

5

0 0
1

7

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ingen betydlig 
ekonomisk 

vinning

Provet är för 
svårt

Det finns ingen 
tid att 

förbereda sig

Avvaktar nya 
regler kring 
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Annan orsak

Orsak att inte avlägga 
revisorsexamen
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uppdrag. Har ännu inte bestämt om jag ska 

avlägga revisorsexamen. Avvaktar nya 

reglerna 

 Det är viktigast att ta sig tid till att läsa och 

hålla sig uppdaterad om nyheter och 

förändringar i lagstiftning & 

rekommendationer. 

 Ett intressant och stimulerande arbete med 

arbetssituationer som ger tillfälle till 

utmaningar. 

 Vidareutbildning och erfarenhet genom 

praktik 

 Kundkontakterna, problemlösningar 

 Uppmuntran, feedback, utbildning 

 Ökat ansvar samt befogenheter, vilket är i 

linje med att ta steget och bli revisor. 

 Utbildning, ansvar, samarbete, 

kundkontakt 

 Att själv få styra/lägga upp arbetet. 

 Att ständigt utvecklas och möta nya 

frågeställningar. 

 Möjligheter till intern utbildning som i sin 

tur leder till mer stimulerande uppdrag. 

 Att man utvecklas personligen och lär sig 

mer, att det ej blir rutinjobb 

 Frihet att utveckla mina intresseområden 

samt möjligheter till fördjupningar. 

 Stimulerande och utvecklande arbete. 

Möjlighet att styra arbetet själv. 

 Vidareutbildning och arbetslivserfarenhet. 

 

14. Har du under din yrkesverksamma tid 

haft någon mentor? 

 
Antal svar: 34 st 

 

 

 

15. Hur mycket har mentorn betytt i ditt 

val att avlägga examen, på en skala 1-5? 

 

Antal svar: 11 st 

 

16. Har någon av dina föräldrar akademisk 

utbildning? 

 

Antal svar: 25 st 

 

17. Tror du din bakgrund givit dig en ökad 

motivation att klättra på karriärstegen? 

 

Antal svar: 25 st 
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18. Tycker du att din arbetsgivare har 

påverkat din motivation att nå en högre 

befattning, i så fall på vilket sätt? 

 

Antal svar: 25 st 

 

19. Hur många anställda är det på er byrå? 

 

Antal svar: 25 st 

 

20. Till sist, hur ser kompetensfördelningen ut bland personalen? Ange antal 

                           Auktoriserade revisorer 5 3     7 1 5 5 1 1 1 4 5 1 4 1 1       6 5 3 3 1 

Godkända revisorer 2 5   4 2 3 3 4 1 1 3 3 6 1 2 1 1 2 3 3 1 3 2 2   

Revisors assistenter 5 7   4 9 4 4 5 3 5 3 5 8 4 5 4 3 2 3 3 6 5 3 3   

Redovisningskonsulter 10 9 3 11 10 10 12 9 1   11 10 11 1 8 2         9 9 4 4   

Annan befattning 2       24 1   1 1 1   1 16   6   1       2 1 3 2   

Antal svar: 25 st 
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      Bilaga 6 

Resultat från webbenkät i Uppsala län 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 

Antal svar: 36 st 

 

2. Hur gammal är du? 

 

Antal svar: 37 st 

 

3. Vilken utbildning har du? 

Antal svar 36 st 

4. Vid vilken skola tog du din akademiska 

examen? 

 

Antal svar: 37 st 

 

5. Vilken befattning har du? 

 

Antal svar: 37 st 

Svar under Annan befattning: 

 Jobbar extra, hjälper till med diverse 

uppgifter 
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6. Om du är godkänd eller auktoriserad 

revisor, hur viktigt var det för dig att 

avlägga examen? På en skala 1-5 

 

Antal svar: 14 st 

 

7. Om du är godkänd eller auktoriserad, 

hur fick du titeln? 

 

Antal svar: 16 st 

 

8. Om det var viktigt för dig att avlägga 

revisorsexamen, vad var det som 

motiverade dig? 

 Det behövdes en till kvalificerad revisor på 

företaget där jag jobbar. 

 Huvudsakligen för att det var ett krav från 

arbetsgivaren för att kunna bli 

auktoriserad. 

 Krav för delägarskap i revisionsbyrå. 

 Den personliga utvecklingen samt större 

kontakter med kunderna. Det är även en 

löneskillnad vilket även det är en 

motivationsfaktor. Jag har skrivit provet 

men klarade det ej. 

 En förutsättning för att vara verksam i 

yrket. 

 Jag har avlagt den examen/prov som gällde 

genom FAR dvs före RN. Det var krav 

från vår byrå att skriva det före de skrev på 

handlingar till RN. 

 Efter att ha arbetat ett antal år kände jag att 

jag ville komma vidare och kunna få egna 

klienter. Arbetet blir roligare när man 

känner att man även kan arbeta aktivt med 

att få in egna klienter. Arbetsuppgifterna 

förändras därmed och det känns lite som 

en nytändning. 

 

9. Om du är revisorsassistent, hade du 

någon tidigare arbetslivserfarenhet 

inom ekonomi innan du började jobba 

inom yrket? 

 

Antal svar: 11 st 

 

10. Planerar du att i framtiden avlägga 

revisorsexamen? 

 

Antal svar: 25 st 
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11. Om ja i fråga 10, hur viktigt är det för 

dig att avlägga revisorsexamen, på en 

skala 1-5? 

 

Antal svar: 17 st 

 

12. Om nej i fråga 10, av vilken orsak väljer 

du att inte avlägga revisorsexamen? 

 

Antal svar: 9 st 

Annan orsak: 

 Nöjd att göra allt utom underskrift 

 Har lång erfarenhet istället, titel lågt värde 

 Jag är för gammal 

 Kommer troligtvis att snart byta yrke 

 Inte säker på att jag stannar kvar i yrket 

 Är redan auktoriserad 

 Vet ej om jag vill jobba som påskrivande 

revisor 

 

13. Vilka faktorer tycker du är viktiga för 

din personliga utveckling inom yrket? 

 Bra kunder som vill utveckla sig och sin 

verksamhet 

 Utbildning, kunder från flera branscher 

mm 

 Omväxlande arbetsuppgifter/företag att 

granska. Nivån på arbetsuppgifterna ska 

trappas upp löpande 

 Fortutbildning 

 Revidera företag olika branscher 

 Omväxling i arbetsuppgifter och bra 

möjligheter till utbildning. 

 Kunna "ta och förstå" människor! 

 Utbildning inom revisionsområdet 

(IREV)Utbildningsansvar för nyanställda 

 Arbeta med olika nya frågeställningar. 

utbildning. Kundkontakt 

 Kunders verksamhet och frågor från dessa. 

Intressanta och utvecklande 

arbetsuppgifter. 

 Vidareutbildning, utmanande kunder, 

kompetenta kollegor 

 ”On job training" 

 Möjlighet till stimulerande jobb! Det är 

konsultationerna som är intressanta. 

Revisionen är inte så spännande! 

 Att få jobba med problemlösning och 

ständigt ställa sig inför nya problem 

 Variation och stimulerande 

arbetsuppgifter, vidareutbildning 

 Att jag trivs på jobbet. 

 Utbildning, lön, arbetsuppgifter 

 Utveckling och förändring 

 Att ständigt få utmaning genom 

vidareutbildning och/eller specialisering 

 Intressanta och varierande arbetsuppgifter 

 Omväxlande arbetsuppgifter med kunder 

inom olika branscher och storlek. 

 Omväxlande, kvalificerade uppgifter. 

Möjlighet att påverka vilka uppdrag jag 

arbetar med 

 Jobba med olika typer av företag inom 

olika branscher. Vidareutbildning varje år. 

 Större ansvar, svårare frågor 

 Att jag har stimulerade arbetsuppgifter och 

att jag lär mig något nytt. 

Antal svar: 25 st 
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14. Har du under din yrkesverksamma tid 

haft någon mentor? 

 

Antal svar: 36 st 

 

15. Hur mycket har mentorn betytt i ditt 

val att avlägga examen, på en skala 1-5? 

 

Antal svar: 8 st 

16. Har någon av dina föräldrar någon 

akademisk utbildning? 

 

Antal svar: 29 st 

 

 

17. Tror du din bakgrund givit dig en ökad 

motivation att klättra på karriärstegen? 

 

Antal svar: 30 st 

Annan: 

 Både och.  

 Jag tror att deras framgångar inom 

yrkeslivet gjort att det är mer udda att inte 

arbeta hårt och satsa på karriären än att 

göra det 

 

18. Tycker du att din arbetsgivare har 

påverkat din motivation att nå en högre 

befattning, i så fall på vilket sätt? 

 

Antal svar: 27 st 

På vilket sätt: 

 Eftersom det uppstod ett akut behov av en 

kvalificerad revisor skrev jag provet ett 

halvår tidigare än jag hade tänkt, men även 

utan det behovet har mitt företag alltid 

uppmuntrat individuell utveckling 
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 Ja, uppmuntran finns att var och en ska 

utvecklas i sin takt 

 Ja, uppmuntran finns att var och en ska 

utvecklas i sin takt 

 ja, ger mig möjlighet att gå på kurser enligt 

den utbildningsplan som finns för att bli 

kvalificerad revisor 

 Uppmuntrat genom kurser och vilja att jag 

ska bli kvalificerad revisor. 

 Bra stöd från arbetsgivaren och känslan av 

att man har arbetsgivarens förtroende gör 

att motivationen ökar. 

 Ja, en årlig diskussion om fortsatt 

karriärutveckling inom byrån 

 Ja, de ger mig utbildning och peppar mig 

till att skriva  

 Ja, genom en positiv kultur som innebär att 

få jobba mycket med rådgivning 

 Det är ett mål på vår byrå att samtliga 

revisorer ska avlägga prov. Vi har 

personliga karriärplaner m.m 

 ja mycket 

 Ja. I stort sett vad man än vill göra kan 

man få det, det är nästa aldrig någon som 

säger nej och på detta sätt utvecklas man 

och tar mer ansvar och kommer därmed 

närmare en högre befattning 

 Ja, har en bra chef som är uppmuntrande 

och som hjälper till att hitta nya 

utmaningar 

 Ja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Hur många anställda är det på er byrå? 

 

Antal svar: 27 st 
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20. Till sist, hur ser kompetensfördelningen ut bland personalen? Ange antal 

Auktoriserade revisorer 2 2 4 2 3 3 2 5 8 3 3 1 3 2 1 1 2 6 7 4 3 3 2 3 
 Godkända revisorer 7 7 6 1 

 
1 0 4 

 
1 0 

 
1 7 4 5 7 3 2 6 7 2 7 5 

 Revisors assistenter 10 10 6 3 2 3 1 12 4 2 2 
 

5 10 8 9 8 22 4 6 20 
 

10 7 
 Redovisningskonsulter 

  
10 3 8 3 3 2 9 4 7 

 
2 

 
1 

 
3 2 7 19 19 

 
0 30 

 Annan befattning 2 2 12 1 1 1 
 

2 4 1 1 
 

1 2 1 
 

2 2 4 1 1 
 

2 
   

Auktoriserade revisorer 7 2 10 7 3 3 2 

Godkända revisorer 7 7 6 10 1 
 

1 

Revisors assistenter 20 10 12 10 3 2 2 

Redovisningskonsulter 50 1 40 50 3 8 4 

Annan befattning 5 2 7 25 1 
 

1 

Antal svar: 32 st 

 

 


