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ABSTRACT 
Titel: Påverkar revisionsbyråernas arbete med kompetensutveckling medarbetarnas resultat 

på revisorsexamen? 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi  

Författare: Gabriella Isaksson, Sofie Wallberg  

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: 2013-03-21  

Syfte: Syftet är att beskriva hur revisionsbyråerna kan arbeta med olika 

kompetensutvecklingsåtgärder för att få sina anställda att lyckas på revisorsexamen och 

därmed bli godkända revisorer.  

Metod: Vi studerade teorier om kompetensutveckling och undersökte hur revisionsbyråerna 

arbetade med olika kompetensutvecklingsåtgärder. Efter detta utvecklade vi en modell som 

var anpassad efter revisionsbyråernas arbete med kompetensutveckling. Vi genomförde sedan 

en enkätundersökning bestående av både öppna och slutna frågor med tentander från Big-4 

byråer som skrivit revisorsexamen med godkänt resultat hösten 2011 eller våren 2012. 

Resultat & slutsats: Det visade sig att ett flertal kompetensutvecklingsfaktorer, bland annat 

utbildning och uppföljning, varit betydelsefulla för tentandernas prestation på revisorsexamen. 

Andra åtgärder, såsom utvecklingssamtal och mentorskap, var inte betydelsefulla för själva 

prestationen, utan hade större betydelse i andra sammanhang.  

Förslag till fortsatt forskning: Undersöka vilken påverkan kompetensutvecklingsåtgärderna 

har på prestationen ”högre revisorsexamen”.  

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en ökad förståelse om vilken inverkan olika 

kompetensutvecklingsåtgärder har på prestationen på revisorsexamen och ger därmed 

revisionsbyråerna en möjlighet att genom planering hjälpa sina anställda till att nå ett godkänt 

resultat på revisorsexamen. 

Nyckelord: Kompetens, oberoende, kompetensutveckling, revisorsexamen, godkänd revisor. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
Title: Does the auditor firms work with competence development affect on the employees 

results on auditor exam? 

 

Level: Final assignment for Bachelor's Degree in Business Administration 

 

Author: Gabriella Isaksson, Sofie Wallberg 

 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

 

Date: 2013-03-21 

 

Aim: The purpose is to describe how accountancy firms can work with competence 

development activities to make their employees to succeed on auditor examination and 

become approved auditors.  

 

Method: We studied the theories of competence development and examined how accounting 

firms work with competence development. We also developed a model tailored to their work 

and carried out a survey consisting of both open and closed questions to examinees from the 

Big-4 firms who wrote an accountant exam with passing grade during the autumn of 2011 or 

spring of 2012.   

 

Result & Conclusions: It turned out that a number of competence development factors, 

including education and monitoring, were significant for examinees performance on auditor 

examination. Other factors, such as performance reviews and coaching, was not significant for 

the performance but was more significant in other contexts. 

 

Suggestions for future research: Examine the impact of competence development for 

“higher auditor examination”.  

 

Contribution of the thesis: This study contributes to a better understanding of the impact 

that the different competence development has on the performance of the auditor examination 

and gives accounting firms an opportunity and tools to help their employees to achieve a 

passing grade through planning.  

 

Key words: Competence, independence, competence development, auditor examination, 

approved auditor. 
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VIKTEN AV EN KOMPETENT PERSONALSTYRKA 

I det inledande avsnittet beskrivs vikten av en kompetent personalstyrka inom 

revisorsyrket, samt revisorsexamen och kompetensutveckling. Därefter kommer 

vi i en problemdiskussion att lyfta fram de problem som föreligger och slutligen 

kommer ett syfte med uppsatsen att formuleras. 
 

BAKGRUND 
Det är viktigt för företag att ha en kompetent personalstyrka kompetent arbetskraft blir allt 

mer eftertraktad (Rendell, 2013). Axelsson beskriver kompetensutveckling som; 

”Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används för att höja en medarbetares, 

en grupps eller ett företags kompetens inom ett visst område” (1996;20-21). Exempel på 

sådana åtgärder är utbildningar, individanpassade utvecklingsplaner, mentorskap och action-

learning (Hansson, 2003; Granberg, 2011). ”För att anpassa dig till de snabba förändringar 

som sker på arbetsmarknaden behöver du utveckla och fördjupa din kompetens under hela 

ditt yrkesverksamma liv. Med uppdaterad kompetens är det lättare att både byta 

arbetsuppgifter och arbetsgivare - det skapar trygghet i arbetslivet.” (Cederström, 2012). 

Inom revisorsyrket är begreppet ”kompetens” viktigt och är tillsammans med ”oberoende” de 

två nyckelord som hela revisorsyrket bygger på (Langested, 1999). En revisor arbetar med att 

utföra revision genom att granska bokföringen och verksamheten i en organisation. Genom 

granskning av bokföringen säkerställer revisorn att det granskade företagets bokföring är 

korrekt och uppställd enligt de krav som finns enligt lagen. Det krävs stor kompetens för att 

kunna upprätta en korrekt revision. Revisorn behöver bland annat teoretiska kunskaper inom 

såväl juridik som ekonomi och färdigheter att kunna tillämpa dessa. Revisorn ska dessutom 

utföra granskningen oberoende och har som skyldighet att anmäla eventuella felaktigheter 

eller brott. Revisorn spelar en viktig roll för att misstag som begåtts i bokföringen upptäcks 

och även i bekämpningen av ekonomisk brottslighet.  

 

För att testa om en revisor besitter tillräcklig kompetens och kan agera oberoende finns ett 

prov, revisorsexamen, som revisorn måste klara för att kunna bli godkänd revisor. 

”Revisorsexamen skall säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att 

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

revisionsarbetet” (SFS 1995:665 3§ 1 st.) 

Revisorsexamen anordnas av Revisorsnämnden och chansen för att skriva provet kommer två 

gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. För att få skriva provet krävs minst tre 

års teoretisk utbildning och tre års praktisk utbildning. Att skriva provet kostar totalt 16 000 

kr (Revisorsnämnden, 2012). Ett godkännande på revisorsexamen innebär möjlighet att bli 

godkänd revisor och därmed få högre befogenheter.
1
 Exempelvis ger en titel som godkänd 

                                                             

1 Övriga krav som ska uppfyllas för att bli godkänd revisor är bland andra att man bedöms redbar och lämplig att 

bedriva revisionsverksamhet, att man är bosatt inom Sverige, annan EES stat eller Schweiz, har tillräcklig 

utbildning, ej är i konkurs, ej har näringsförbud, mm (Revisorsnämnden, 2012).   
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revisor befogenheten till att signera en revision. Revisorsnämnden anordnar ett prov till som 

ger möjlighet att bli auktoriserad revisor, s.k. högre revisorsexamen. För att få skriva detta 

prov krävs fyra års teoretisk utbildning, fem års praktisk utbildning och ett godkännande på 

revisorsexamen. De högre kraven på teorietisk och praktisk utbildning finns för att en 

auktoriserad revisor ska ha kompetens nog att genomföra mer komplexa revisioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen modell 

PROBLEMDISKUSSION 
Trots att det krävs såväl praktisk som teoretisk utbildning för att få avlägga revisorsexamen så 

är det i dagsläget bara drygt 50 % som klarar provet. Revisorsnämnden har uttalat sig om att 

det inte finns någon baktanke med att bara hälften klarar sig utan det handlar mer om att 

kraven ska vara tillräckligt höga för att utexaminera kompetenta revisorer. ”Det är inget 

självändamål att diskvalificera en viss andel. Utgångspunkten är att vid varje prov ska 

svårighetsgraden ligga på en sådan nivå att det kan prövas om personen är lämplig att ta det 

fulla ansvaret för att genomföra en revision” säger examensrådets ordförande Staffan Landén 

(Halling, 2011). ”I ett internationellt perspektiv är det inte fler som blir underkända i Sverige 

än i något annat land, sedan är det naturligtvis svårt att jämföra proven” säger Jan-Erik 

Gröjer, professor på Uppsala Universitet (Balans nr 10, 2006).  

Akademisk Praktisk Prov  

utbildning utbildning 

3 år 3 år Revisorsexamen 

4 år 5 år Revisorsexamen +  

  Högre revisorsexamen  

Godkänd revisor 

 

Auktoriserad revisor 

Vägen till revisorsyrket 
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Egen modell 

Det har tidigare forskats en del kring revisorsexamen och förutsättningarna för att lyckas, 

främst på olika bakgrundsfaktorer. I ”Vem klarar revisorsexamen” (Cedervall & Sävås, 2012) 

undersöktes det om kön, ålder, byrå- och kontorsstorlek hade någon påverkan på revisorns 

prestation vid revisorsexamen. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan prestationen 

vid proven och ålder, byrå- och kontorsstorlek. ”An empirical analysis of the relationsship 

between CPA examination candidate attributes and candidate performande” (Dunn & Hall, 

1984) kunde presentera ett resultat som visade ett positivt samband mellan självstudier och 

prestationen vid provet. ”Factors affecting CPA examination success. Accounting horizons” 

(Titard & Rusell, 1989) undersökte sambandet mellan prestationen vid provet och 

utbildningsnivå, betyg, erfarenhet och kompletterande studier. Resultatet visade att det fanns 

ett samband mellan samtliga faktorer och prestationen på revisorsexamen. De flesta 

revisionsbyråer arbetar idag med kompetensutveckling och arbetar efter olika 

utvecklingsprogram för att få sin personal att utvecklas och förberedas inför revisorsexamen 

(Nauclér & Nordmark, 2011). Det finns dock ingen forskning som undersöker om 

revisionsbyråernas arbete med kompetensutveckling har något samband med prestationen på 

revisorsexamen. Här finns idag ett kunskapsgap som behöver fyllas.  

Det som prövas på revisorsexamen är framförallt förmågan att praktiskt tillämpa de kunskaper 

som krävs för att upprätta en revision, stora kunskaper och en förmåga att använda dessa. 

Nauclér och Nordmarks (2011) studie visade att stort engagemang lades ner från 

revisionsbyråernas sida för att utveckla kompetensen hos sina medarbetare. I 

”Kompetensutveckling hos revisorer leder till auktorisation” (Nauclér & Nordmark, 2011) 

undersöktes det hur revisionsbyråerna arbetade med kompetensutveckling och resultatet som 

visade sig var att revisionsbyråerna arbetade med detta i stor utsträckning. Hur påverkar detta 

deltagarna till provet om godkänd revisor? Ungefär hälften av tentanderna klarar provet att bli 

godkänd revisor. Alla Big 4 byråer, d.v.s. Ernst & Young, KPMG, PwC och Deloitte, 

beskriver på sina hemsidor att de arbetar mycket med kompetensutveckling och där finns 

mycket information om deras upplägg av utbildningar, karriärsstegar, vikten av mentorskap 
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och individuella utvecklingsplaner. Detta för att utveckla kompetensen, den kompetens som 

testas på revisorsexamen. Hur kommer det då sig att inte fler lyckas på provet? Vad kan 

revisionsbyråerna göra för att sina medarbetare ska lyckas på revisorsexamen och vad gör 

revisionsbyråerna i dagsläget? 

Det är viktigt med en välutbildad och behörig personal och vi tror därför att intresset från 

revisionsbolagens sida att få sina anställda att lyckas är stort. Målet med studien är att finna 

samband mellan olika kompetensutvecklingsåtgärder och de anställdas prestation på 

revisorsexamen. 

SYFTE 
Syftet är att beskriva hur revisionsbyråerna kan arbeta med olika 

kompetensutvecklingsåtgärder för att få sina anställda att lyckas på revisorsexamen och 

därmed bli godkända revisorer.  

AVGRÄNSNINGAR 
Vi avgränsar oss till att studera tentander som kommer från någon av Big 4-byråerna, d.v.s. 

PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte, då vi tror att dessa byråer har större resurser att 

lägga ner på arbete med kompetensutveckling. Vi fokuserar enbart på revisorsexamen då detta 

är ett steg som både godkända och auktoriserade revisorer tagit. Om en godkänd revisor sedan 

tar steget för att bli auktoriserad så tror vi att många andra aspekter spelar in och vi tror inte 

att det kommer ge oss en större möjlighet att finna samband mellan kompetensutveckling och 

prestationen på provet genom att undersöka de som skrivit provet för auktoriserad revisor 

också. Vi avgränsar oss också till tentander som skrivit revisorsexamen med godkänt resultat. 

För att ha möjlighet att nå ett djup i vår uppsats kommer vi att främst fokusera på de 

kompetensutvecklingsåtgärder som leder till teknisk kompetens, d.v.s. kunskaper och 

färdigheter. Vi kommer även att behandla åtgärder som syftar mer till att skapa välmående 

hos personalstyrkan, men dessa kommer att behandlas mer översiktligt.  

DISPONERING 
För att illustrera uppsatsens upplägg har vi gjort en modell. Vi inleder med ”vikten av en 

kompetent personalstyrka”. Därefter följer två avsnitt, ”revision” och ”big 4” som syftar till 

att beskriva revision, revisorns uppgifter, revisorsexamen, samt vad big 4 innebär och en 
kortare beskrivning av de företag som innefattas av begreppet. Efter detta kommer vårt 

metodavsnitt, ”en tolkande ansats”, där vi beskriver våra metodval och presenterar vårt 

tillvägagångssätt. Därefter kommer vårt teoriavsnitt ”teorier om revisorsexamen och 

kompetensutveckling” där tidigare forskning och olika röster om revisorsexamen och 

kompetensutveckling presenteras. ”Hur arbetar revisionsbyråerna” innehåller information om 

hur revisionsbyråerna arbetar med kompetensutveckling som vi samlat genom att studera 

byråernas hemsidor. Dessa två avsnitt, ”teorier om revisorsexamen” och ”hur arbetar 

revisonsbyråerna?” används sedan för att utveckla en modell om revisionsbyråernas arbete 

med kompetensutveckling som presenteras, beskrivs och kompletteras med teorier i avsnittet 

”revisionsbyråernas kompetensutveckling”. Den modell vi utvecklat ligger sedan till grund för 

de enkätfrågor vi ställer till tentanderna i vår enkätundersökning. Detta presenteras i 

”insamlandet av empiriskt underlag”. Därefter analyseras informationen vi fått tillhanda under 

avsnittet ”analys” och slutligen presenteras våra slutsatser i avsnittet ”de viktiga åtgärderna”.  
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REVISION 

I detta avsnitt kommer en mer genomgående beskrivning av revision, yrket 

revisor och revisorsexamen, än den i det inledande avsnittet, att ges. 

 

HISTORIA 
I Sverige finns en lång revisionstradititon och redan i 1895 års aktiebolagslag infördes krav på 

revision. Stockholms handelskammare var de som år 1912 började utfärda auktorisation för 

revisorer och bara några år senare blev alla Sveriges handelskammare behöriga till att utfärda 

auktorisation för revisorer. Handelskamrarna bestämde sig år 1919 för att skapa en central 

revisionsnämnd som tog över uppgiften av auktorisation av revisorer. Det ingick även i 

centrala revisionsnämndens arbete att granska de revisorer som redan var verksamma. I början 

på 1970-talet ville staten vara med i diskussionen om hur auktorisationen av revisorer skulle 

gå tillväga och den 1 juli 1973 övertogs auktorisationen därför av Kommerskollegium. Dessa 

började direkt arbeta med nya rutiner och metoder som har lagt grund till vår moderna 

revisorstillsyn. År 1995 bildades Revisorsnämnden och blev efter detta ansvariga för både 

auktorisationen av revisorer och granskningen av de redan verksamma revisorerna. Allt 

eftersom har arbetsuppgifterna ändrats och Revisionsnämnden har utökat sin personalstyrka 

för att kunna leda både auktorisationen och granskningen av revisionsarbetet framåt 

(Revisorsnämnden, 2012). 

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

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver” (ABL 2005:551 9:3). 

Revision innebär att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om en organisations redovisning 

och förvaltning. För att kritiskt kunna granska en organisation krävs dock stora kunskaper 

inom såväl redovisning som juridik och beskattning. Titeln ”revisor” är inte skyddad utan den 

kan användas utan att man är en så kallad kvalificerad revisor. Revisorn är den som arbetar 

med att utföra revision genom att granska bokföringen och verksamheten i en organisation. 

Genom granskning av bokföringen säkerställer revisorn att det granskade företagets bokföring 

är korrekt och uppställd enligt de krav som finns enligt lagen. Granskningen ska vara 

oberoende och revisorn har som skyldighet att anmäla bokföringsbrott. Revisorn spelar en 

viktig roll för att misstag som begåtts i bokföringen upptäcks och även i bekämpningen av 

ekonomisk brottslighet. 

KVALIFICERAD REVISOR 
Kvalificerade revisorer kallas de revisorer som är godkända, godkända med examen eller 

auktoriserade. För att bli godkänd och sedan eventuellt auktoriserad revisor krävs att man hos 

Revisorsnämnden har avlagt revisorsexamen (för godkännande) och högre revisorsexamen 

(för auktorisation). Revisorsexamen ska säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska 

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

kunskaper i revisionsarbetet (enligt förordningen (1995:665) om revisorer). 

REVISORSEXAMEN 
För att kunna bli revisor krävs både utbildning och praktik samt att avlägga ett prov som ger 

dig godkännande eller auktorisation. Man brukar tala om tre olika typer av kvalificerade 
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revisorer, godkänd revisor, godkänd revisor med examen och auktoriserad revisor. Godkända 

revisorer kallas de revisorer som blev godkända innan den lagändring om att ett prov skulle 

avläggas för att kunna bli kvalificerad revisor trädde i kraft år 2001. De fick behålla sitt 

godkännande trots lagändringen (Cederwall & Sävås, 2012). Godkända revisorer med examen 

och auktoriserade revisorer är de revisorer som avlagt prov. De första proven som anordnades 

av Revisorsnämnden gick av stapeln år 1998 för godkännande, respektive 1999 för 

auktorisation. Efter detta har Revisorsnämnden anordnat prov för godkännande och 

auktorisation två gånger om året, ett på våren och ett på hösten. För den som klarat provet och 

blivit en kvalificerad revisor krävs att man förnyar sin titel var femte år. Detta innebär en ny 

ansökning om att få fortsätta sitt arbete som revisor. 

 

Enligt Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1) måste den 

sökande för att ens få möjlighet att avlägga proven genomgå både teoretisk och praktisk 

utbildning. Den teoretiska utbildningen för att få avlägga provet om godkänd revisor ska 

innefatta 180 högskolepoäng där minst 90 hp ska innefatta företagsekonomi, där redovisning, 

koncernredovisning, organisationsteori, finansiering och ekonomistyrning ska ingå. Minst 45 

hp ska innefatta juridik och där ska beskattningsrätt, juridisk översiktskurs och 

associationsrätt, lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott ingå. 

Resterande 45 hp ska innefatta ett självständigt arbete om 15 hp även kallat C-uppsats samt 30 

hp med informations och databehandling, nationalekonomi/matematik och statistik (RNFS 

1996:1; Revisorsnämnden, 2012).  

 

Den praktiska utbildningen för att få avlägga provet om godkännande ska ha pågått i minst tre 

år och måste motsvara tre års heltidsarbete, 1600 timmar varje år, totalt 4800 timmar. Den 

praktiska utbildningen skall följa ett utbildningsprogram och utbildningen ska innefatta 1500 

timmar revision varav huvuddelen ska utgöras av revision av aktiebolag (RNFS 1996:1).  

 

Genomsnittet för hur många som klarar provet ligger på ungefär 50 %. Man kan fråga sig 

varför det är så pass många som ungefär hälften som inte klarar provet med tanke på all den 

teoretiska och praktiska utbildningen som ligger bakom. Följande tabeller visar antalet 

tentander som skrivit provet och andelen som klarat respektive inte klarat under perioden 

2006-2012.
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Period Vår 2006 – Vår 2009 

Tidpunkt V06 H06 V07 H07 V08 H08 V09 

Deltagare 115 204 108 176 90 183 157 

Godkända 57 114 77 89 40 102 93 

Ej godkända 58 90 31 87 50 81 64 

Godkända % 50 56 71 51 44 56 59 

 

Period Höst 2009 – Vår 2012 

Tidpunkt H09 V10 H10 V11 H11 V12 Totalt 

Deltagare 278 163 224 117 244 118 2177 

Godkända 151 78 117 61 118 78 1175 

Ej godkända 127 85 107 56 126 40 1002 

Godkända % 54 48 52 52 48 66 54 

 

Data hämtad från Cederwall och Sävås (2012, s. 27). Egen modell 

 

I prop. 1994/95:152 beskrivs det att provet inte alls är till för att testa de teoretiska 

kunskaperna då man anser att detta redan är prövat på universitet eller högskola då tentanden 

erhållit en kandidatexamen. Provet fokuserar istället på att kontrollera det praktiska, att 

undersöka om tentanden har en tillräckligt hög nivå när det gäller förmågan att praktiskt 

tillämpa de kunskaper som behövs för att utföra revision.  

När man uppfyller kraven om både teoretisk och praktisk utbildning så lämnas en 

ansökningsblankett till Revisorsnämnden som kontrollerar om man är kvalificerad att skriva 

provet eller inte. I samband med att ansökan lämnas in ska en administrationsavgift om 3000 

kr betalas och om provet ska skrivas ska en examensavgift på 13 000 kr betalas 

(Revisorsnämnden, 2012). 

 

Själva provet arrangeras två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. På 

grund av brist av på bra tentamenslokaler så skrivs provet vanligtvis i Stockholm och 

provtiden är 4½ timme. För att bli godkänd på provet krävs 75 godkända poäng av 100 

möjliga. Ingen särskild fördelning av poäng på olika uppgifter krävs och resultatet meddelas 

till tentanderna senast tio veckor efter provtillfället (Revisorsnämnden, 2012).   

Normalt består provet av 2-3 uppgifter som liknar praktikfall. Dessa uppgifter innehåller 

sedan flera deluppgifter (Revisorsnämnden, 2012). Att provet är uppbyggt på detta sätt är för 

att likna verkliga situationer som en revisor behöver handskas med. I första hand är 

uppgifterna inom revision, redovisning, revisorsrollen, associationsrätt och beskattningsrätt. 

Ibland finns även frågor som rör finansiering, ekonomisk analys och företagsvärdering 

(Revisorsnämnden, 2012). Enligt examensrådet är det viktigt med en bred erfarenhet och 

spridda kunskaper för att klara provet, och det kan bli svårt att klara sig om man har för 

specialiserade kunskaper (Balans, nr 10, 2006). 
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Det finns ett examensråd som granskar provfrågorna noga inför varje provtillfälle. I rådet 

sitter både representanter från revisionsbyråer och akademiska världen. Varje prov testas 

också genom att två personer som nyligen klarat respektive examen gör en provskrivning 

(Halling, 2011). Till rättningen av provet sätts ett rättningsteam samman. Teamet delas upp så 

att högst två, tre personer rättar en och samma uppgift. För att få en så rättvis bild som möjligt 

så rättas först tio prov som sedan kontrolleras mot svarsmallen. Efter detta så rättas de övriga 

proven och slutligen de tio första definitivt (Revisorsnämnden, 2012) 

SAMMANFATTNING 
En revisor har till uppgift att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om en organisations 

redovisning och förvaltning. För att ha behörighet att skriva under en revision krävs att man är 

minst godkänd revisor och detta blir man genom att avlägga revisorsexamen. Provet 

arrangeras två gånger om året, kostar totalt 16 000 kronor att avlägga och genomsnittet för hur 

många som skrivit med godkänt resultat är drygt 50 %. För att få skriva provet krävs minst tre 

års teoretisk utbildning och praktisk utbildning. 

Tidigare studier har visat att tentander från någon av big 4-byråerna lyckas i bättre 

utsträckning än tentander från non-big 4 (Cederwall & Sävås, 2012) och detta gjorde att vi 

inriktade oss på att studera de tentander som kom från big 4-byråer. Vad big 4 innebär, vilka 

byråer som omfattas och en kort företagspresentation beskrivs i följande avsnitt. 
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BIG 4 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av begreppet Big 4 att finnas, samt en kort 

beskrivning av de fyra revisionsbyråer som går under namnet Big 4. 
 

BEGREPPET BIG 4 
Big 4 är uttrycket som används när man talar om de fyra största internationella 

revisionsorganisationerna. De revisionsbyråer som hör till Big 4 är Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG och PwC. Begreppet Big 4 har inte funnits i mer än tio år, tidigare talade man om Big 

6 och senare, om Big 5. Fram till år 1998 ingick sex revisionsbyråer i ”de stora”, men sex blev 

fem då Price Waterhouse fusionerades med Coopers & Lybrand och bildade PwC. De fem 

som återstod som de fem största var efter detta det nybildade PwC, Ernst & Young, KPMG, 

Anderson och Deloitte. 2002 kollapsade dock Arthur Andersen till följd av Enronkonkursen 

och sedan dess har gruppen kallats för Big 4. Gällande noterade bolag uppskattar ESCP 

Europe (2011;5) Big 4:s marknadsandel inom EU till 90 %. I Danmark, Luxemburg, Sverige 

och Storbritannien ligger marknadsandelen på mellan 35 % och 44 %, och inom vissa 

enskilda sektorer kan marknadsandelen gå uppåt 100 %. Exempelvis har bara PwC en 

marknadsandel 97 % av de svenska noterade It-företagen (ESCP Europe, 2011;6). 

DELOITTE 
Deloitte grundades i London 1845 och efter en rad av sammanslagningar med olika byråer har 

man lyckas nå den höga position man befinner sig på idag. Deloitte är verksamt världen över 

och finns i 150 länder och har totalt 195 000 medarbetare (Deloitte, 2012). De tjänster som 

bland annat levereras är inom revision, redovisning, riskhantering och skatterådgivning 

(Deloitte 2012). I Sverige har Deloitte funnits sedan 1925 och idag finns ett trettiotal Deloitte-

kontor med ca 1100 medarbetare här i Sverige (Marknadsföreningen i Göteborg, 2012). 

ERNST & YOUNG 

Arthur Young & Co och Ernst & Whinney slogs 1989 ihop och bildade Ernst & Young. 

Arthur Young & Co grundades i Chicago år 1906 och Ernst & Whinney grundades 1903 i 

Cleveland, så det finns trots den unga existensen mycket erfarenhet i Ernst & Young. Liksom 

Deloitte är Ernst & Young verksamhet över hela världen och finns i 140 olika länder med runt 

152 000 medarbetare (Ernst & Young, 2012). I Sverige finns 64 kontor och ca 2200 

medarbetare (Ernst & Young, 2012). Första svenska Ernst & Young kontoret räknas vara 

Hagström & Bredberg som bildades 1971. Ernst & Youngs vision är att de ska vara det 

revisionsföretag som bidrar mest till medarbetares och kunders framgång genom att skapa 

värde och förtroende. Samverkan, menar de, är förutsättningen för att de ska lyckas (Ernst & 

Young, 2012).  

KPMG  

KPMG är en förkortning av grundarna Klynveld från Nederländerna, Peat från Storbritannien, 

Marwick från USA och Gördeler från Tyskland. Bildandet av KPMG skedde dock efter en 

sammanslagning av KMG och Peat i slutet på 1980. KPMG finns i 153 länder runt om i 

världen och har ca 145 000 medarbetare (KPMG, 2012). Bohlins revisionsbyrå i Stockholm, 

som öppnades år 1923, brukar klassas som det första svenska KPMG-kontoret. Idag finns det 

60 svenska KPMG-kontor med sammanlagt 1 600 medarbetare (KPMG, 2012). KPMGs 
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vision är att de ska vara ledande på de marknader de verkar och affärsidén är att de, med sin 

kunskap, ska skapa värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknad (KPMG, 2012) 

PWC  
PwC bildades 1998 efter en sammanslagning av Price Waterhouse och Coopers & Lybrand. 

Price Waterhouse har rötter tillbaka till 1849 och Coopers & Lybrand till 1854, men har sedan 

dess varit med om flera olika sammanslagningar på varsina håll.  PwC är världens ledande 

revisionsbyrå med sina 169 000 medarbetare som är verksamma i 158 länder (PwC, 2012). 

Även i Sverige är PwC störst och finns på 130 kontor med 3 800 medarbetare (PwC, 2012). 

PwC beskriver i sin affärsidé att de ska sälja och genomföra revision, redovisning och 

rådgivning, för att företag ska uppnå värdetillväxt och trygghet. (PwC, 2012).  

SAMMANFATTNING 
Big 4 är ett begrepp som används om de fyra största internationella revisionsbyråerna, 

Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC. Tidigare har det talats om Big 5 och ännu tidigare 

Big 6, men på grund av en fusion av Price Waterhouse och Coopers & Lybrand och en 

konkurs av Arthur Andersen talas det nu om Big 4. Big 4:s marknadsandel för noterade bolag 

inom EU ligger på 90 %.  

Den avgränsning vi valde att göra, att endast studera tentander från Big 4-byråerna, gjordes på 

bakgrund av att dessa klarar sig bättre i genomsnitt (Cederwall & Sävås, 2012). Vi kommer 

nu presentera de metodval vi gjort och hur vi arbetat för att kunna uppnå vårt syfte. 
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EN TOLKANDE ANSATS 

Metodavsnittet inleds med en redogörelse för de metodval vi gjort, följt av våra 

val av källor och en källkritik. Därefter kommer en förklaring till de 

benämningar vi använder, samt en redovisning av våra förkunskaper. Slutligen 

kommer tillvägagångssättet med uppsatsen att beskrivas. 
 

VAL AV METOD 
För att svara upp mot vårt syfte, som var att beskriva hur revisionsbyråerna kan arbeta med 

olika kompetensutvecklingsåtgärder för att få sina anställda att lyckas på revisorsexamen och 

bli godkända revisorer, så tog vi en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken bygger på tolkning 

och förståelse, vi strävar efter en förståelse som kan nås genom tolkning (Ödman, 2007). 

Ödman beskriver att tolkningen används när vi inte förstår, men vi vill förstå. Att det är en 

strävan framåt, att vi vill förstå för att kunna orientera oss (2007;58-59). För den 

hermeneutiska forskaren finns ingen objektivitet då vi människor besitter förförståelser som 

ligger till grund för den tolkning som görs (Ödman, 2007). Wadenström (2003) talar om att 

”enligt subjektiviteten är verkligheten beroende av iakttagaren och därmed mångtydig och 

relativ”. Tolkningen kan ses som en bro som ligger till grund för förståelsen och när 

förståelsen nås så faller bron bort (Kidder, 1997). Bron är nödvändig, den sammanflätar de 

redskap man fått tillhanda och ens egna förutsättningar, förståelse och tro, och skapar 

någonting nytt (Gadamer, 1989;306, citerad av Kidder, 1997).  

Vi besitter alltså en förförståelse som påverkar de tolkningar vi gör, och detta gör att vår 

uppsats blir svår att upprepa med exakt samma resultat. Förförståelsen ligger till grund för de 

tolkningar som görs och det är viktigt att förstå vilka kunskaper tolkaren besitter för att förstå 

motiven till dennes olika tolkningar. På grund av ovanstående har vi beskrivit vilken 

förförståelse vi har, vårt tillvägagångssätt samt varför vi gjort de tolkningar vi gjort. Dessa 

presenteras senare i uppsatsen. 

Anledningen till att vi valde att använda oss av det hermeneutiska synsättet var att vi ansåg att 

detta kommer att ge oss störst möjlighet att svara upp mot vårt syfte. Vi strävade efter 

förståelse om hur arbetet såg ut i revisionsbyråer och efterfrågade åsikter från tentander där de 

ombads beskriva vilken påverkan det haft på deras prestation. I vårt sökande efter samband 

utgick en stor del av arbetet från ”hur-frågor”, hur revisionsbyråerna arbetade, hur arbetet 

upplevdes och hur olika åtgärder påverkade prestationen. Vi lärde oss under arbetets gång hur 

arbetet med kompetensutveckling såg ut och detta hjälpte oss att formulera frågor till de 

tentander vi intervjuade.  

Vi valde att ta en deduktiv ansats, som innebär att utgå ifrån befintliga teorier eller begrepp, i 

vår uppsats (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Vi utgick från teorier om 

kompetensutveckling och sökte efter samband mellan revisionsbyråernas arbete med olika 

kompetensutvecklingsåtgärder och tentandernas prestation på revisorsexamen. Vi valde att 

arbeta på detta sätt på grund av att vi främst är ute efter att testa huruvida olika 

kompetensutvecklingsåtgärder ger effekt på revisorsexamen, snarare än att undersöka vad 

som gör att man klarar revisorsexamen. Vi hade kunna valt att arbeta annorlunda, att börja 

med att utgå från våra respondenter och sedan söka teorier och på så sätt inrikta oss på att 

undersöka mer översiktligt vad som ger framgång på revisorsexamen. Vi valde dock bort 
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detta alternativ då vi ville undersöka just olika kompetensutvecklingsfaktorer. Att välja en 

induktiv ansats hade säkerligen varit spännande, eftersom det på ett annat sätt gett utrymme 

för andra aspekter som kan påverka prestationen. Då vi är intresserade av specifikt 

kompetensutvecklingsfaktorer blir det dock mer fördelaktigt för oss att ta en deduktiv ansats, 

utgå från befintlig teori om kompetensutvecklingsåtgärder och sedan testa denna mot empirin, 

i detta fall specifikt revisorsexamen. 

Vi valde att arbeta med dels kvantitativ och dels kvalitativ data i vår uppsats. Den kvantitativa 

forskningsmetoden söker efter statistiska och kvantifierbara resultat (kvantitativ forskning, 

2012, 9 november) medan den kvalitativa forskningsmetoden är ute efter att finna kvalitén i 

det som avses att undersöka, där målet ofta är att skapa en djupare förståelse (kvalitativ 

forskning, 2012, 30 augusti). Vid den kvantitativa forskningen är målet ofta att analysera och 

man arbetar gärna med siffror (Trost 2007). Två vanliga insamlingsalternativ är 

surveyundersökningar och experiment (Bryman, 2011). Kvalitativa insamlingsmetoder är 

vanligtvis deltagande observationer eller intervjuer med ostrukturerade och öppna frågor 

(Bryman, 2011). Vi valde att genomföra en enkätundersökning där vi sökte efter såväl 

kvalitativ som kvantitativ data. Genom att använda oss av en enkät riskerade vi att gå miste 

om en del information som vi kanske skulle ha observerat vid personliga kontakter eller 

samtal med våra respondenter. Detta på grund av att vi inte hade någon möjlighet till 

följdfrågor eller att kunna läsa av ansiktsuttryck eller tonfall i våra respondenters svar 

(Gillham, 2008). De frågor vi ställde i enkäten bestod dels av frågor med öppna 

svarsalternativ och med slutna svarsalternativ. Frågorna med slutna svarsalternativ har vi ställt 

med målet att kunna sortera och strukturera och lättare kunna finna eventuella samband. 

Frågorna med öppna svarsalternativ syftade till att ge djup i vår uppsats. Frågor av denna typ 

kan ha olika syften, de kan vara tänkt att användas för att täcka upp eventuella luckor i 

enkätundersökningen, den kan användas för att samla kvalitativ data eller användas som en 

röst för deltagarna (O’Cathain & Thomas, 2004).  

Vi använde oss av frågor med öppna svarsalternativ för att få tillgång till kvalitativ data. 

Huruvida frågor med öppna svarsalternativ är kvalitativ eller kvantitativ information råder det 

delade meningar om (O’Cathain & Thomas, 2004). Dock uppfyller frågor med öppna 

svarsalternativ många kriterier för att få ses som kvalitativ data, de tillåter respondenterna att 

skriva vad de vill med egna ord, utgången är ord och inte siffror, analysen görs på liknande 

sätt som analyser av andra kvalitativa data och publiceringen kan innefatta ordagranna citat 

(O’Cathain & Thomas, 2004). Det finns flera olika alternativ att använda sig av vid 

enkätundersökningar, exempelvis webbenkäter, postenkäter eller telefonenkäter. Vi valde att 

använda oss av webbenkäter för att det gav oss möjlighet att nå ut till ett större antal samt att 

det var ett bra alternativ tidsmässigt. Fördelen med detta jämfört med postenkäter är att vi 

hade varit tvungen att skriva ut alla enkäter, posta enkäter och sedan väntat på att de skulle 

postas tillbaka. Om man använder sig av postenkäter rekommenderas det också att man 

skickar med ett frankerat svarskuvert för att minska det bortfall som annars kan bli då risken 

är att många väljer att inte posta enkäten mot frankeringskostnad och detta skulle vara 

kostsamt. Insamlingsmetoden skulle dessutom vara tidsmässigt ineffektiv då postutskick 

skulle göra att ett par dagar går till spillo bara genom den normala fördröjningen som det tar 

från att posten lämnar oss till att den kommer tentanden tillhanda. Dock skulle en enkät av 

detta slag kanske kännas mer personligt och innebära fler svar då tentanderna kanske 

uppfattar att vi gjort utskicket med stort engagemang, men vi blir tvungna att välja bort detta 

alternativ då det inte är möjligt kostnadsmässigt. 
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Ett annat alternativ var att utforma enkäten och sedan ringa till vårt urval och bett dem 

besvara vår enkät på telefon, men att ringa till 100 personer hade också varit alldeles för 

ineffektivt tidsmässigt. Många kanske inte heller har tid att besvara enkäten just då och därför 

väljer att inte besvara den alls, och risken att flera av personerna är negativt inställda till 

telefonundersökningar och likande är också stor. De fördelar vi såg med att göra en 

webbenkätundersökning var främst de vi nämnt ovan, att det var tidsmässigt och 

kostnadsmässigt effektivt. En annan fördel med att välja webbenkäter var att vi skulle få 

material samlat elektroniskt, vilket underlättade vårt arbete med analysen. Vi hade också en 

bra översikt över vilken svarsfrekvens vi hade, kunde med enkla medel sammanställa diagram 

då allt material fanns elektroniskt.  

Det finns risk för bortfall när man använder sig av webbenkäter eftersom de som utformar 

enkäten använder sig av en dator vid uppbyggandet av enkäten och respondenterna använder 

sig av andra datorer, och där kan tekniska begränsningar uppkomma (Trost, 2007). För att 

minska dessa risker valde vi att bygga enkäten via en hemsida som heter SurveyMonkey.se 

där vi kunde utforma enkäten så som vi själva önskade, sedan lades enkäten ut på en hemsida 

och sedan fick tillgång till enkätundersökningen genom en länk till hemsidan. Detta gjorde att 

vi kunde skicka ut en länk till vårt urval och därmed kom inga tekniska begränsningar i vägen. 

Trost (2007) menar att risken för låg svarsfrekvens oftast är större vid webbenkäter än vid 

postenkäter ett av skälen kan vara att det är lättare att glömma bort ett mail än ett brev som 

ligger synligt på bordet, om det dessutom droppar in många mail varje dag kanske mailet om 

enkäten försvinner bland alla andra mail. Påminnelser som skickas via email kan upplevas 

som tjatigare än påminnelser som skickas på post, en orsak till detta kan just vara att det 

tidigare mailet har fastnat i ett eventuellt filter för spam eller ”försvunnit” i mängden bland 

alla andra mail. Ett annat problem som minskar svarsfrekvensen är felaktiga mailadresser. 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att försöka förstå hur väl man mäter 

det man vill mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). God validitet innebär att man mäter 

rätt saker och god reliabilitet innebär att resultaten är tillförlitliga och desto bättre validitet 

och reliabilitet, desto bättre kan resultaten generaliseras (Gunnarsson, 2002). Det finns 

skillnader i hur man arbetar med dessa två begrepp under arbetets gång, beroende på om man 

använder sig av en kvalitativ eller kvantitativ ansats. I en kvalitativ forskning arbetar man 

mycket med validiteten och reliabiliteten under hela arbetets gång, medan man i den 

kvantitativa forskningen mest arbetar med dessa begrepp under datainsamlingen (Gunnarsson, 

2002).  

”Validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativ 

inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning kan man 

inte skatta tillförlitligheten med siffror. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ 

inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett 

systematiskt och hederligt sätt.” Så beskriver Gunnarsson (2002) de två begreppen. 

För att ha någon möjlighet till en god validitet så läste vi tidigt in oss på teori innan vi började 

vår undersökning, och på så sätt fick vi större möjlighet till att undersöka vad som var 

relevant. Vi redogör senare i arbetet om vår egen förförståelse och beskriver där på vilket sätt 

den påverkade våra tolkningar, och värt att påpeka ännu en gång är att alla tolkningar vi har 

gjort är våra egna och samma information för någon annan forskare kanske hade inneburit en 

helt annan tolkning. Detta kan innebära en längre reliabilitet.  
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VAL AV KÄLLOR 
I sökandet efter teorier som skulle hjälpa oss att skapa en bild av kompetens och 

kompetensutveckling valde vi att samla olika röster från främst böcker och vetenskapliga 

artiklar. Vi använde oss av de böcker vi upplevde pålitliga och relevanta för vår studie. I den 

mån det var möjligt använde vi oss av nyare källor för att få så uppdaterad information som 

möjligt. När vi sökte information om kompetens och kompetensutveckling valde vi att inte 

alls begränsa oss till ämnet företagsekonomi, utan sökte efter teorier om kompetensutveckling 

som rörde även andra områden, exempelvis sjukvård. Vi har dessutom i ett fåtal fall citerat 

källor från en annan uppsats, detta på grund av begränsningar att använda oss av 

originalkällan. 

I vårt sökande efter vetenskapliga artiklar, forskning och studier inom olika 

kompetensutvecklingsåtgärder så använde vi oss av sökdatabaser. Främst har vi använt Jstor 

och Emerald, två sökdatabaser som innehåller journals, primära källor och böcker inom bland 

annat företagsekonomi, teknik och rättsvetenskap. Även Google Scholar och Discovery har 

används mycket, två samsöksdatabaser som söker i flera olika databaser samtidigt. I sökandet 

efter vetenskapliga artiklar om revisorsexamen och förutsättningar för att klara provet sökte vi 

främst efter ordet CPA, som är den amerikanska motsvarigheten till vårt prov revisorsexamen. 

Vi sökte sedan på kombinationer på CPA av följande begrepp; Candidate performance, 

examination, candidate attributes och relationship. För att söka efter vetenskapliga artiklar 

som rörde kompetensutveckling sökte vi bland annat på olika kombinationer av följande ord 

och begrepp; Mentorship, education, learning organization, results, action learning, effects, 

competence, skills, learn from others, learn by watching, experience, personal, plans och 

individual development. Vi har också sökt efter samma sökord i andra databaser som 

innehåller journals och forskning inom andra områden, bland annat vårdvetenskap, men inte 

funnit något vi ansett varit relevant. Anledningen till att vi utökade vårt sökande till fler 

områden var i förhoppningen om att finna forskning och studier som undersökt samband 

mellan andra liknande arbetsprov och förutsättningar att lyckas. I en databas för 

vårdvetenskap sökte vi exempelvis på: MCAD (ett prov som liknar CPA och revisorsexamen, 

fast vänder sig till läkare) och olika kombinationer av ovanstående ord: candidate 

performance, candidate attributes, o.s.v. 

KÄLLKRITIK 
Vi har använt oss av dels elektroniska källor och dels böcker och vetenskapliga artiklar. För 

att säkerställa att våra källor hållit en god kvalitet och hög trovärdighet har vi jämfört olika 

källor med varandra, kontrollerat referenser samt använt oss av flera olika källor och på så sätt 

fått flera olika röster. Elektroniska källor och vetenskapliga artiklar som vi inte har fått full 

tillgång till har vi valt att inte använda alls för att vi inte kunnat kontrollera artiklarna fullt ut 

och därmed inte kunnat kontrollera kvalitén eller trovärdigheten. Vi har använt oss av så nya 

artiklar som möjligt för att kunna komma med uppdaterad information. Det finns dock några 

äldre artiklar vi använt, men i dessa fall har vi tyckt att artikeln har varit allt för intressant för 

att inte använda den. Exempelvis Kathy E. Krams artikel om mentorns funktioner som är 

skriven 1983 är använd, men den artikeln är känd, citerad av tusentals och lite av en klassiker 

på området. Vi är medvetna om att information från de äldre artiklarna inte är den nyaste 

forskningen och inte är gjord utifrån de förutsättningar vi har idag, men vi har ändå upplevt att 

informationen från artikeln har varit tillräckligt givande för att kunna användas ändå. De 

elektroniska källor vi har använt oss av har vi granskat och kontrollerat att vi använt oss av 

uppdaterad information. De flesta elektroniska källor vi har använt oss av har varit främst 
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lagtext och information från revisionsbyråerna eller Revisionsnämnden och vi upplever att 

även dessa källor varit trovärdiga. Vi var medvetna om att informationen vi hämtade från 

revisionsbyråernas hemsidor kunde vara vinklad men då vi endast använt den informationen 

för att utveckla en modell som skulle underlätta det fortsatta arbetet och inte ha någon direkt 

påverkan på resultatet ansåg vi att den var tillräcklig. De böcker vi använt oss av har vi också 

upplevt som trovärdig och vi har strävat efter såväl klassiska böcker, nyare böcker och böcker 

som är skrivna av författare med olika inställningar eller vetenskapliga utgångspunkter. 

BENÄMNINGAR 
Det finns två prov som arrangeras av Revisorsnämnden, Revisorsexamen och Högre 

revisorsexamen. Vi kommer endast att behandla revisorsexamen i denna uppsats och vid de 

tillfällen vi talar om provet och inget annat anges så syftar vi till detta prov, provet för att bli 

godkänd revisor, revisorsexamen.  

Provdeltagarna som skrivit provet hösten 2011 och/eller våren 2012 kommer vi att kalla 

tentander. När vi talar om ”revisionsbyråerna”, och inget annat nämns, så talar vi om de fyra 

byråerna som ingår i Big 4, d.v.s. PwC, KPMG, Ernst & Young och Deloitte. 

FÖRKUNSKAPER 
Vi är båda intresserade av redovisning och valde därför rätt tidigt att vårt arbete skulle ha 

någonting med redovisning eller revision att göra. Ett mål vi båda har är att så småningom 

avlägga revisorsexamen och bli godkända revisorer och därför blev revisorsexamen intressant 

att studera. Hur arbetar revisionsbolagen med att förbereda sin personal inför provet? Det är 

väldigt viktigt att ha en välutbildad personal och därför tror vi att den inriktning vi valt 

kommer att ge betydelsefull information till revisionsbolagen. 

Efter att ha studerat ekonomi i snart tre år, och läst flertalet kurser med inriktning på 

redovisning, anser vi oss besitta vissa förkunskaper om revisionsyrket, och dessutom har vi 

viss erfarenhet från revisorsyrket. Vi tror dock inte att dessa hade någon större betydelse, då 

de tolkningar vi gjorde främst rör kompetensutveckling. Inom kompetensutveckling ser vi oss 

inte besitta några förkunskaper som påverkade tolkningen nämnvärt. Vårt stora intresse för 

såväl kompetensutveckling som revision kan dock ha haft betydelse.  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Kortfattat upplägg av studien 

Vi sökte efter samband mellan revisionsbyråers arbete med de mer tekniska delarna av 

kompetensutveckling och tentandernas prestation på revisorsexamen. Vi hämtade information 

från tre olika håll, dels litteraturen för att finna teori, dels revisionsbyråernas hemsidor för att 

få veta hur revisionsbyråernas säger sig arbeta med kompetensutveckling och dels via en 

enkätundersökning för att få tillgång till hur arbetet med kompetensutveckling upplevs bland 

tentanderna. Vi inledde med att studera teorin för att få en grund att stå på. Vi ansåg att det 

skulle vara viktigt för oss att vara pålästa inom kompetensutveckling och förstå den process 

som kompetensutveckling innebär innan vi inledde den empiriska undersökningen. Efter detta 

studerade vi revisionsbyråernas hemsidor och inhämtade information om hur de arbetade med 

kompetensutveckling därefter kunde vi utveckla en kompetensutvecklingsmodell som vi 

tyckte stämde överens med hur revisionsbyråernas arbete såg ut. Denna grund var tillräcklig 

för att kunna formulera de fyra antaganden på vilka våra enkätfrågor så småningom byggde 

på. För att ha möjlighet att beskriva hur arbetet med kompetenutveckling påverkar 
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tentandernas prestation på revisorsexamen var det viktigt för oss att få del av kvalitativ 

information från tentander som skrivit provet.  

Vi valde att använda oss av enkäter för att få empiriskt underlag. Dels slutna frågor för att 

lättare se samband och sortera svaren, dels öppna frågor för att få kvalitativ information, där 

efterfrågades tentandernas åsikter och egna reflektioner. Dessa frågor byggde som sagt på de 

antaganden vi formulerat efter att ha studerat de teorier som idag finns om olika 

kompetensutvecklingsåtgärder. Efter att ha samlat samtliga svar inledde vi arbetet med 

analysen. För att analysera de kvalitativa data vi fått så tolkade vi svaren och sorterade dem i 

olika kategorier som sedan sammanfattades. Dessa, och de kvantitativa data vi fått, ställdes 

sedan mot teorin, diskuterades och kunde slutligen sammanfattas i slutsatserna. 

Enkätundersökningen 

Från början var tanken intervjuer skulle göras med olika revisionsbyråer och försöka 

kartlägga hur olika revisionsbyråer arbetade med att förbereda sina anställda inför provet. 

Efter långt övervägande valde vi dock att ändra inriktning en aning. Risken med att intervjua 

själva revisionsbyråerna, eller mer specifikt de som arbetar med dessa frågor, är att svaren 

inte blir speciellt sanningsenliga. Det är lätt för arbetsgivare att gärna tala om att ”personalen 

är den mest värdefulla tillgången”, ”vi arbetar väldigt hårt med att vår personal skall lyckas” 

osv, fastän när det väl kommer till kritan så kanske inte alls något jättejobb görs. Detta gjorde 

att de istället valde att utgå från andra hållet, från tentandernas håll.  

Vi studerade tentanderna från revisorsprovet höst 2011 och vår 2012. Detta för att få 

information från mer än ett provtillfälle, men ändå inte få alldeles för mycket data att arbeta 

med. Att vi valde de två senaste åren beror på att vi vill ha så ny information som möjligt. Vi 

trodde också att intresset av att delta är större hos tentander som skrivit provet nyligen och att 

den information de kan ge oss är mer trovärdig på grund av att provet och förberedelserna 

ligger färskt i minnet. 

Den 17 september vände vi oss till revisorsnämnden och fick kontakt med en representant för 

revisorsnämnden. Han kunde tillhandahålla oss listor med information om provdeltagarna på 

revisorsexamen från de två tillfällen vi valt att studera efter att ha bearbetat bort 

personnummer, hemadresser och annan känslig information om provdeltagarna. 

Informationen vi fick var namn på tentanderna, var de kom från, vilken byrå de arbetade på 

och om de klarade provet eller inte. Anledningen till att vi valde att be om information från 

enbart revisorsexamen, och inte högre revisorsexamen, beror på att vi endast kommer att 

behandla revisorsprovet för godkänd revisor. Bakgrunden för detta val var att vi tror att 

förberedelserna för att bli godkänd, och förberedelserna för att bli auktoriserade ser olika ut, 

kräver helt olika förkunskaper och helt enkelt blir två olika uppsatser. Vi inriktar oss därför 

enbart på provet för att bli godkänd revisor. Listorna kom oss tillhanda den 27 september och 

då började vi bearbeta den data vi fått tillgång till.  

Målet var att undersöka om det fanns något samband mellan revisionsbyråernas arbete med att 

förbereda sina anställda inför revisorsexamen och tentandernas prestation på provet. En 

avgränsning vi valde att göra var att undersöka byråer som i genomsnitt lyckas bättre. Då 

tidigare studier visar att tentander från så kallade Big 4 lyckas bättre än ”non Big 4” så fick 

det bli ett nytt avstamp (Cederwall & Sävås, 2011). Hur arbetar Big 4, d.v.s. PwC, Ernst & 

Young, KPMG och Deloitte, med att förbereda sin personal? Materialet från revisorsnämnden 

gav oss namn på 229 tentander som kom från någon av tidigare nämnda byråer, dock förekom 
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36 av dessa vid båda provtillfällena då de inte klarat provet hösten 2011, och sedan gjort om 

det våren 2012.
2
 Efter viss efterforskning kunde vi snart sammanställa en lista med e-

mailadresser till samtliga 193 tentander som kommer från någon Big 4-byrå och skrivit provet 

med godkänt eller icke-godkänt resultat hösten 2011 och/eller våren 2012. 

Vi övervägde noggrant de alternativ vi hade för insamlingen av empiriskt material. 

Inledningsvis resonerade vi att eftersom de data som eftersöktes var kvalitativ så ansåg vi att 

det skulle bli svårt att få tillfredställande information genom att skicka ut enkäter och var 

därför mer inställd på att genomföra någon form av intervjuer. Då tentanderna var utspridda 

över hela Sverige och tiden att arbeta med informationsinsamlingen var begränsad så uteslöts 

också personliga intervjuer. Telefonintervjuer var ett alternativ vi övervägde, men då önskar 

svar från väldigt många tentander så ansåg vi att vi inte skulle kunna genomföra 

undersökningen rent tidsmässigt om vi valde detta alternativ och vi uteslöt därför även detta. 

Vi kom fram till att det insamlingsalternativ som skulle ge mest information från så många 

som möjligt, utan att allt för mycket tid skulle läggas ner, skulle vara att skicka ut 

mailintervjuer. Detta mellanting av intervjuer och enkäter beskriver Bill Gillham i sin bok 

”forskningsintervjun – tekniker och genomförande” (2008). Han beskriver det som en öppen 

enkät, ett insamlingsalternativ med möjlighet till kvalitativ information till ett stort antal 

individer. Fördelarna är många, Gillham (2008) nämner bland annat att respondenten kan 

svara när den vill, att det möjliggör ett genomtänkt svar och att svaret ofta är kortfattat i skrift. 

Några av nackdelarna som nämns är att det inte finns samma möjlighet till följdfrågor och att 

vissa människor har svårigheter att uttrycka sig i skrift. Gillham (2008) menar att frågorna 

man ställer bör vara få till antalet, en tumregel är 3-6 frågor och att man kan vänta sig ungefär 

3 a4-sidor med text och att man bör välja antalet frågor utifrån hur mycket svar man kan 

förväntar sig på frågorna. Ju fler frågor, desto mindre svarstext på varje. 

Efter att ha resonerat kring detta upplägg, vägt fördelar och nackdelar mot varandra, så kände 

vi dock att detta sätt begränsade oss en del, då vi trodde att det skulle bli svårt att få 

tillräckligt många svar. Kanske är tentanderna inte intresserade av att skriva så mycket text 

som Gillham (2008) talar om. Vi var själva inte säkra på om vi skulle välja att delta i en 

mailintervju på detta sätt. Det finns ingen anonymitet, vilket är att föredra då viss information 

vi efterfrågade kan upplevas känslig för tentanden, den är krävande då det finns utrymme för 

långa svar och vi kanske inte skulle kunna avgränsa frågeställningarna så pass mycket att det 

skulle göras tydligt vad vi eftersökte för slags svar.  

Efter att ha resonerat ytterligare en gång och övervägt olika alternativ så bestämde vi oss för 

att använda oss av enkäter trots allt. Vi visste att detta skulle innebära att vi gå miste om 

möjligheter till följdfrågor, att det skulle vara svårt att nå på djupet och att det skulle bli 

oerhört svårt att med förskrivna svarsalternativ lyckas fånga in alla de olika alternativ 

tentanderna skulle kunna tänkas svara. Med detta i åtanke så byggde vi upp vår enkät på ett 

                                                             

2
 Vid bearbetningen av vårt material fann vi att 36 st tentander som skrivit icke-godkänd på provet 

hösten 2011, återkom våren 2012. Av dessa 36 så klarade sig hela 27 tentander provet vid vårens 

provtillfälle och endast 9 skrev icke-godkänt. Detta kommer vi inte att forska närmare i då vår uppsats 

inriktar sig på andra faktorer, men det är värt att nämna att det möjligtvis finns ett samband mellan 

tidigare erfarenhet av provet och prestationen på provet. 



 

 

19 

 

sådant sätt som vi hoppades skulle ge oss maximalt med nyttig information trots de 

begränsningar vi ansåg fanns.  

Man kan ställa olika sorts frågor i en enkät. Sakfrågor handlar ofta om faktiska förhållanden 

med ”Ja” och ”Nej” som möjliga svarsalternativ. Det finns också attityd eller åsiktsfrågor, 

som inte handlar de faktiska förhållanden utan istället om hur individen uppfattar eller 

upplever ett visst förhållande (Trost, 2007). Vi valde i vår uppsats att använda oss av frågor 

av båda sorter. Att använda sig av just dessa alternativ har gjort att vi kunnat få ut så bra svar 

som möjligt i och med att vi både vill veta faktiska förhållanden och hur de upplevs. Det finns 

även öppna eller icke öppna frågor, som handlar om hur man besvarar frågorna. Öppna frågor 

är svarsalternativet ”öppet” vilket betyder att respondenten själv kan skriva ner sina åsikter. I 

icke öppna frågor är svarsalternativ ”stängt” vilket betyder att det finns alternativ att välja 

mellan exempelvis ”Ja” och ”Nej”, eller alternativ i form av en skala, exempelvis från ”Litet” 

till ”Mycket”. 

Trost (2007) varnar i allmänhet för öppna frågor vid en enkät. Han beskriver att det dels kan 

vara tidsmässigt ineffektivt och dels att det finns en risk att respondenterna inte väljer att 

besvara en sådan fråga om de inte är helt säkra på sina åsikter (Trost, 2007;75-76). Trots att vi 

visste att det finns flera nackdelar med att använda sig av öppna frågor valde vi att i viss mån 

använda öppna frågor eftersom vi är ute efter respondenternas åsikter och beskrivningar och 

vi ser stora begränsningar i att försöka ge oss in på att täcka in alla olika åsikter i slutna 

svarsalternativ, då detta skulle innebära lika många svarsalternativ som det finns känslor och 

åsikter. För att inte göra de öppna frågorna allt för svåra att tolka och inte avlägga alldeles för 

mycket tid på dessa svar valde vi att inleda varje delavsnitt med slutna frågor med förskrivna 

svarsalternativ och sedan följa upp med en öppen fråga inom samma område där vi gav 

tentanderna möjligheten att beskriva eller utveckla sitt svar med egna ord. 

För att kunna skriva relevanta frågor och säkra att vi ställde frågor som skulle ge oss 

möjlighet att svara upp mot vårt syfte så studerade vi de teorier och vetenskapliga artiklar som 

fanns inom kompetensutveckling och efter att ha kompletterat med uppgifter på hur arbetet 

ser ut i revisionsbyråerna kunde vi snart utveckla en egen modell som vi ansåg passa för 

analys av revisionsbyråernas kompetenshöjande insatser. För att finna information om hur 

revisionsbyråerna arbetade med kompetensutveckling studerade vi deras hemsidor där mycket 

information fanns att tillgå. Då denna information endast skulle användas till att utveckla en 

modell för att underlätta för den senare analysen och inte ha någon påverkan på våra resultat 

ansåg vi att det skulle vara tillräckligt att hämta informationen från revisionsbyråernas 

hemsidor. Ett alternativ vi övervägde var att kontakta revisionsbyråerna och be om 

informationen, då detta eventuellt hade gett oss en större mängd och mer specifik information, 

men vi tyckte inte att nyttan översteg den tid som skulle ha behövs läggas ner och då 

informationen på hemsidorna var tillräcklig valde vi att använda oss av den. Den information 

vi fick av att studera hemsidorna var rätt omfattande och beskrev hur revisionsbyråerna såg på 

vikten av utbildningar, rådgivning, feedback och de andra åtgärderna och detta blev 

tillräckligt för oss för att utforma en modell. 

Modellen vi utformade bestod av fyra åtgärdsgrupper. Två av dem, ”Formell utbildning” och 

”Lära i jobbet” består bland annat av åtgärder som utbildningar, feedback och uppföljning av 

erfarenheter, och dessa syftar till att ge mer teknisk kompetens, såsom kunskaper och 

färdigheter. De två övriga, ”Lära av andra” och ”Individutveckling”, består bland annat av 
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mentorskap, utvecklingssamtal och individuell målsättning och syftar till en mer mjuk 

kompetens, välmående hos medarbetaren, trivsel på arbetsplatsen, värderingar med mera. 

Med hjälp av den information vi samlat om kompetensutveckling och den information vi 

samlat om revisionsbyråernas, och den modell vi sedan byggt upp kunde vi formulera de 

frågor som skulle ingå in enkäten. Viktigt att tänka på vid utformandet av frågorna är att 

försöka minimera risken för feltolkningar (McColl et al., 2001). Vi valde att dela upp frågorna 

i avsnitt som täckte in olika grupper av kompetensutvecklingsåtgärder. Vi inledde sedan varje 

avsnitt i enkäten med en kortare beskrivning av vad våra åtgärdsgrupper innefattade, detta för 

att underlätta för respondenterna när de skall besvara enkäten och framförallt för att de ska ha 

möjlighet att besvara frågorna med öppna svarsalternativ på ett tillfredställande sätt 

(O’Cathain & Thomas 2004). I enkätens frågedel inledde vi de olika avsnitten och 

delavsnitten med slutna frågor som frågade om tentanden tagit del av exempelvis olika 

utbildningar genom arbetet och fortsatte sedan med öppna frågor där vi bad dem ta ställning 

till vilken betydelse det haft och bad dem beskriva vilken inverkan det haft på prestationen. 

En mer genomgående redogörelse och motivering till varje avsnitt och varje enskild fråga 

finns under kapitlet ”Insamlandet av empiriskt underlag”, underrubrik ”Enkätfrågor”. 

Urval 

Vi började med att dela upp tentanderna i två stratum, godkända och icke-godkända. Då flera 

tentander återkom i båda kategorier, valde vi att tentander som skrev icke-godkänt på provet 

hösten 2011, och sedan godkänt på provet våren 2012, skulle finnas i kategorin för dem som 

skrivit godkänt. De godkända uppgick till 142 stycken och de icke-godkända uppgick till 51 

stycken. Vårt urval bestod av 100 tentander, hälften godkända och hälften icke-godkända. 

Detta innebar att vi slumpmässigt valde ut 50 stycken som skrivit godkänt och 50 stycken som 

skrivit icke-godkänt. Urvalet från stratum blev därmed inte proportionerligt med stratums 

proportioner i populationen, och detta gjorde att vårt urval blev ett så kallat ”Icke-

proportionellt stratifierat urval” (Trost, 2007). Vi valde att göra ett icke-proportionellt urval 

då är lika intresserade av åsikter från dem som skrivit godkänt på provet som från dem som 

skrivit icke-godkänt. Att göra ett proportionellt urval hade inneburit att vi skulle ha fått en 

fördelning 26 % - 74 %, d.v.s. 26 stycken som skrivit icke-godkänt och 74 stycken som skrivit 

godkänt. Vi valde bort detta alternativ då vårt syfte är att undersöka samband mellan 

revisionsbyråernas arbete med kompetensutveckling och tentanders prestation på provet och 

vi tror inte att alternativet på något sätt skulle ge oss bättre möjligheter att svara upp mot 

detta.  

Att vi valde att skicka ut enkäter till just 100 bygger på en uppskattning av hur många svar vi 

ansåg oss behöva för att kunna svara upp mot vårt syfte. De mailadresser vi utgick ifrån är 

standardadresser från de olika byråerna. Vi räknade med ett visst bortfall i och med felaktiga 

mailadresser på grund av dubbla förnamn, dubbla efternamn, huruvida tentanden väljer att 

ersätta exempelvis bokstaven ”ö” med ”o” eller ”oe”, att fler anställda på samma byrå 

någonstans i Sverige har samma namn osv. Vår förhoppning var dock att detta inte skulle bli 

så stort eftersom vi hade möjlighet att prova olika kombinationer och på så sätt finna rätt 

kontaktuppgifter. I de fall vi trots detta inte skulle finna rätt kombination kunde vi kontakta 

revisionsbyråerna och fick tag på kontaktuppgifterna via dem. Om tentanderna ej arbetade 

kvar såg vi stora begränsningar i att söka efter dem på alternativa byråer och fick där 

acceptera det bortfall som uppkom. Då vi inte kan erbjuda någonting i utbyte till de som tar 

sig tid att svara, är det en renodlad tjänst vi ber tentanderna om. Detta sänker våra 

förhoppningar om att de flesta som tillhandahåller vår enkät kommer att vilja delta.  
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En förhoppning vi hade var att vårt ämne skulle tilltala och väcka intresse hos tentanderna. En 

motivering till varför det skulle kunna vara intressant var att alla våra tentander uppenbarligen 

är intresserade av revision. Samtliga har studerat minst tre år på högskolan eller universitetet 

inriktat på ekonomi och redovisning. Samtliga arbetar dessutom, eller har nyligen arbetat, på 

någon av Big 4 byråerna där vi sedan tidigare studier vet att stort arbete läggs ner på 

kompetensutveckling. Slutligen så har samtliga skrivit provet för mindre än ett år sedan och 

därför är revisorsexamen aktuellt eller har varit aktuellt för en kort tid sedan.  

Flera av våra enkätfrågor efterfrågade kvalitativ information och bad om svar av en 

beskrivande karaktär. Bearbetningen av materialet från denna typ av frågor skulle ta mycket 

tid och det var inte möjligt tidsmässigt att kunna bearbeta allt för mycket information. Vi 

hoppades kunna erhålla svar från minst 30 stycken. Vi ansåg att detta skulle vara tillräckligt 

för att finna eventuella samband och samtidigt vara lagom mycket information att bearbeta. 

På grund av det förväntade bortfallet i och med felaktiga mailadresser, att vi inte kunde 

erbjuda någonting men att vi ändå trodde studien skulle väcka intresse, så räknade vi med att 

få en svarsfrekvens på åtminstone 30 %. Skulle vi få en högre svarsfrekvens så skulle 

informationen fortfarande vara möjlig att bearbeta, och om vi skulle få ett allt för stort bortfall 

så fanns fortfarande ytterligare 97 tentander att arbeta med. 

För att urvalen ur varje stratum skulle bli slumpmässiga sammanställde vi två listor, en för 

godkända och en för icke-godkända, där varje tentand fick ett nummer. Vi lät sedan en 

slumpgenerator slumpa fram 50 stycken nummer från 1-51 respektive 1-142. 

Slumpgeneratorn vi använde oss av var http://www.slump.nu.    

Ett alternativ vi övervägde var att dela upp våra stratum än en gång, med en uppdelning gjord 

på vilken byrå de arbetade för och sedan göra ett proportionellt-stratifierat urval för att 

säkerställa att vi fick lika ett urval där varje byrå var representerade i förhållande till hur 

många tentander som skrivit provet från deras byrå. Fördelen hade varit att vi kunnat 

säkerställa att varje byrå var lika representerade. Vi valde dock bort detta alternativ då vi inte 

kommer att jämföra byråerna mot varandra och tror inte att en uppdelning kommer ha någon 

betydelse för det samband vi söker mellan kompetensutveckling och tentandernas prestation. 

Vi kommer att utgå från Big 4 som helhet, och inte redovisa våra resultat uppdelade på de 

olika byråerna som ingår i Big 4 och därför tar vi ingen hänsyn till vilken byrå tentanderna 

kommer ifrån. 

Utskicket av enkäter 

Vi skickade ut vår enkätundersökning på förmiddagen, måndagen den 19 november. Vi fick 

åtta automatiska svar med meddelandet att personen var borta från kontoret. Fem av dessa var 

tjänstlediga eller föräldralediga och skulle inte återkomma förrän nästa år. De övriga tre skulle 

återkomma till kontoret i slutet av månaden. Vi fick dessutom mail att 22 av de mailadresser 

vi skickat till inte var i bruk. Efter att ha provat oss fram med andra mailkombinationer fick vi 

slutligen iväg fem av dessa till rätt mottagare. Vi fann genom efterforskning att två stycken av 

de övriga 17 inte arbetade kvar på den byrå vi skickat enkäten till och de föll därför också 

bort. Vi hade därefter 15 stycken slumpade tentander kvar att finna mailadresser till så vi 

vände oss till de olika byråerna för att be om rätt kontaktuppgifter. Av de mailadresser som 

var ogiltiga hörde sju till PwC, fyra KPMG, tre Ernst & Young och en Deloitte. PwC gav oss 

rätt mailkombinationer till tre av dem vi sökte och kunde meddela att övriga fyra ej arbetade 

kvar. Till dem tre som vi fick rätt mailadresser kunde vi få ut enkäten under tisdagen den 20 

november. Deloitte, Ernst & Young och KPMG meddelade att ingen av de sammanlagt åtta 

http://www.slump.nu/
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stycken vi sökte arbetade kvar hos dem och att de därför inte kunde hjälpa oss med rätt 

kontaktuppgifter.  

Ett andra urval 

Under torsdagen den 22 november, då enkäterna legat ute i tre dygn valde vi att kontrollera 

vilken svarsfrekvens vi fått än så länge för att ta ställning till huruvida materialet såg ut att 

räcka för att söka efter samband eller om vi skulle behöva utöka vårt urval. Vi hade vid det 

laget fått 22 stycken respondenter, varav hela 20 stycken var godkända och endast 2 stycken 

var icke-godkända. En sådan tydlig uppdelning fick oss att dra slutsatsen att de flesta 

tentander som skrivit icke-godkänt på revisorsexamen inte väljer att delta. Detta kan bero på 

att de upplever revisorsexamen som känsligt eller jobbigt, de kanske förbereder sig för att 

skriva provet nu under hösten och därför inte har tid att delta eller så kanske de inte tror sig ha 

någonting att tillföra vår studie. Då vi ansåg att risken för att få allt för få respondenter från 

gruppen som skrivit icke-godkänt var stor, valde vi här att ändra inriktning en aning. Att uttala 

sig generellt om någonting som är baserat på material från endast två personer skulle ge oss 

låg trovärdighet och vi valde därför att koncentrera oss på dem som skrivit revisorsexamen 

med godkänt resultat. Att endast undersöka de som skrivit examen med godkänt resultat 

kommer ge oss möjlighet att nå ännu djupare och vi ansåg att ett större underlag skulle hjälpa 

oss i undersökningen. Redan under torsdagen gjorde vi därför ett nytt urval från gruppen som 

skrivit godkänt. Vi samlade alla tentander som skrivit godkänt på provet, och som ännu inte 

fått någon vår enkät, i ett dokument. Detta gav oss 92 stycken namn. Vi numrerade dessa och 

valde sedan att använda oss av samma metod som i tidigare urval för att slumpmässigt plocka 

ut 50 stycken av dessa.  

Ett andra utskick av enkäter 

Vi gjorde ett nytt utskick till ytterligare 50 tentander, denna gång bara tentander som skrivit 

godkänt, under torsdagseftermiddagen den 22 november. Efter att ha provat olika 

mailkombinationer återstod till slut bara fyra tentander som ingick i vårt andra urval som ej 

fått enkäten tillhanda. Efterforskning visade att samtliga fyra bytt revisionsbyrå och att vi ej 

har några kontaktuppgifter till dem. Vi fick också automatiska svar från tre stycken tentander 

med meddelandet att de skulle vara tjänst- eller föräldralediga flera månader framöver och 

som därför också kommer att klassificeras som bortfall.  

Påminnelser 

Måndagen den 26 november hade enkäten till vårt första urval legat ute en vecka och vi valde 

då att skicka ut en påminnelse till urvalet. Trost (2007) understryker vikten av att dessa 

påminnelser ska vara just påminnelser och inte ses som påtryckningar. Då vår enkät är 

anonym vet vi inte vilka i vårt urval som valt att besvara enkäten och vilka som ännu inte 

gjort det och det gör att vår påminnelse kommer nå ut även till de som redan besvarat enkäten. 

På grund av detta valde vi att i vår påminnelse även rikta ett tack till de som hittills besvarat 

enkäten. Trost (2007) talar även om att målet med en påminnelse är att motivera de som inte 

ännu besvarat enkäten eller påminna dem som glömt bort att besvara den. Vårt försök till att 

motivera de som valt bort att besvara vår enkät var att understryka hur värdefulla alla svar är 

för vårt fortsatta arbete. Påminnelsen finns att läsa i sin helhet i Bilaga 2). 

Då vi sedan tidigare utskick hade tillgång till alla korrekta mailadresser gick själva utskicket 

snabbt och efter ett par dagar hade vi samlat in ytterligare ett tiotal svar. På torsdagen, den 29 

november, hade enkäten till vårt andra urval legat ute i en vecka och vi skickade då ut samma 

påminnelse till detta urval. 
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Stängning av enkäten 

Torsdagen den 6 december hade vår enkät legat ute i över två veckor. Båda våra urval hade 

fått en vecka på sig innan vi skickade ut vår påminnelse och efter påminnselsen hade båda 

urvalen fått minst en vecka på sig att besvara enkäten. Vid stängningen av enkäten hade vi fått 

sammanlagt 52 svar, varav 46 stycken från tentander som skrivit revisorsexamen med godkänt 

resultat. Vi uteslöt de övriga sex svaren på grund av vi valt att inrikta oss enbart på tentander 

som skrivit examen med godkänt resultat.  

Bortfallsanalys 

Vårt första urval bestod av 50 tentander som skrivit revisorsexamen med godkänt resultat och 

50 tentander som skrivit med icke-godkänt resultat. Då vi tidigt såg en tendens till att få en låg 

svarsfrekvens hos tentander som skrivit med icke-godkänt resultat så gjorde vi ett till urval 

med 50 tentander som skrivit provet med godkänt resultat och skickade ut vår enkät även till 

dessa.  

I vårt första urval med totalt 100 tentander, nådde vår enkät ut till totalt 78 stycken. De som 

inte fick enkäten tillhanda bestod av fem stycken som var föräldra- eller tjänstlediga. De 

övriga 17 hade bytt arbetsplats. Vi övervägde att försöka söka efter nya kontaktuppgifter till 

dessa, men då vi endast hade tillgång till för och efternamn upplevde vi det som för 

omfattande att börja använda sökmotorer eller liknande för att finna dem och vi valde därför 

att acceptera att dessa föll bort. Av de föräldra- och tjänstlediga bestod tre stycken av 

tentander som skrivit med godkänt resultat och två stycken som skrivit med icke-godkänt 

resultat. Av de tentander som bytt revisionsbyrå bestod fem stycken av tentander som skrivit 

provet med godkänt resultat och 17 stycken som skrivit med icke-godkänt resultat. Detta 

betyder att vårt första utskick av enkäten nåddes av 42 stycken som skrivit med godkänt 

resultat och 31 stycken som skrivit med icke-godkänt resultat. 

I vårt andra urval som bestod av 50 tentander som skrivit revisorsexamen med godkänt 

resultat fick vi ett bortfall på totalt sju stycken, tre stycken var föräldra- eller tjänstlediga och 

fyra stycken hade bytt revisionsbyrå. Detta betyder att totalt 43 stycken tentander nåddes av 

vårt andra utskick av enkäten. Tillsammans med de tentander som skrivit provet med godkänt 

resultat och fick enkäten i det första utskicket nåddes totalt 85 stycken med godkänt resultat 

av enkäten.  

Det vi visste om våra urval var att samtliga skrivit revisorsexamen hösten 2011 och/eller 

våren 2012. En av våra enkätfrågor lydde: ”Skrev ni revisorsexamen med godkänt resultat”, 

med svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”. Vid stängningen av enkäten den 6 december hade vi 

fått sammanlagt 52 svar, varav 46 hade skrivit revisorsexamen med godkänt resultat och 

endast sex stycken som hade skrivit med icke-godkänt resultat. Sex stycken av 31 ger oss en 

svarsfrekvens på under 20 % i denna grupp. Att generalisera och dra slutsatser från en grupp 

med så pass låg svarsfrekvens kändes inte tillförlitligt och vi valde därför att helt kassera de 

svar vi fått från gruppen med icke-godkänt resultat.  

Av de 85 tentander som skrivit revisorsexamen med godkänt resultat som tagit del av enkäten 

fick vi 46 svar. Detta ger oss en svarsfrekvens på 54 %. De 15 stycken som inte nåddes av 

enkäten fördelar sig jämt över de olika revisionsbyråerna och ger oss ingen anledning 

misstänka att resultatet kan ge en skev bild. Ett bortfall avser de som nåddes av vår enkät men 

valde att inte besvara denna. Vi erhöll svar från 46 stycken av totalt 85 stycken. Vårt bortfall 
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blev således 39 stycken, 46 %. Då tentanderna som besvarade vår enkät var anonyma vet vi 

inte vilka som valde att besvara den och vi kan inte analysera bortfallet närmare. 

Analyser 

Då vår enkät bestod av dels kvalitativ och dels kvantitativ information gjorde vi analysen på 

olika sätt. Den kvantitativa informationen sammanställdes enkelt i diagram och analyserades 

sedan mot teorin. Den kvalitativa fick vi börja med att tolka och kategorisera innan vi kunde 

analysera den. 

Det finns många riktlinjer för hur ett genomförande av en analys med kvalitativ data ska gå 

till. Gemensamt för många av dem är att det talas om att tidigt strukturera upp svaren. Lacey 

och Luff (2007) talar om en process i fyra steg. Först börja läsa igenom materialet och göra 

sig bekant med det. Efter detta ska ett tematiskt ramverk identifieras, som med hjälp av en 

första kodning täcker in allt material. Detta förfinas sedan i det tredje steget och man placerar 

in materialet under olika teman. I sista steget görs en kartläggning. Med rubriker från det 

tematiska ramverket struktureras materialet så man lätt kan få en överblick över hela 

datamängden. Thomas (2003) tar upp ungefär samma system med ramverk, teman och 

kategorier, men går in djupare på hur analysen går tillväga vid en induktiv ansats. Vid 

tolkandet av data finns det alltid en risk att man går miste om viktiga aspekter, detta på grund 

av förförståelse, förväntningar, slarv eller någonting annat. För att få ett brett perspektiv och 

minska risken för dessa luckor kan man ställa sig tre olika frågor vid analysen av materialet. 

Vad säger datan mig? Vad är det jag vill veta? Vilket förhållande finns mellan vad datan säger 

mig och vad det är jag vill veta? (Srivastava & Hopwood, 2009).  

Vi inledde tolkningen genom att läsa igenom de svar vi fått och fick på så vis en överblick om 

vad svaren sade oss. Vi öppnade sedan ett excel-ark och skapade kategorier där vi placerade 

in svaren efter att ha läst dem en gång till. När vi läste svaren så frågade vi oss vad 

respondenten hade menat med svaret, och sökte efter svarets nyckelord. Detta nyckelord 

skrevs sedan in under passande kategori. När samtliga svar var placerade i någon kategori fick 

vi en överblick, och såg ett mönster. I ett fall kände vi ett behov av att tolka våra data ännu en 

gång och skapade nya kategorier, i de andra fallen gav de ursprungliga kategorierna oss 

möjligheten att dra slutsatser. Efter att ha tolkat och sammanställt informationen presenterade 

vi resultaten, analyserade den mot teorin och kunde slutligen sammanfatta den och dra 

slutsatser. 

SAMMANFATTNING 
Vi har genomfört en hermeneutisk studie för att svara upp mot vårt syfte som var att beskriva 

olika kompetensutvecklingsåtgärders påverkan på revisorsexamen. I ett sökande efter 

förståelse om hur arbetet med kompetensutveckling såg ut och tentanders upplevelser av 

dessa åtgärder ansåg vi att detta synsätt var det rätta att använda oss av. Vi tog en deduktiv 

ansats och utgick ifrån teorier och tidigare studier om kompetensutveckling, och använde oss 

av såväl kvalitativ som kvantitativ data när vi testade dessa teorier mot empirin. Vårt 

empiriska material hämtades in från både revisionsbyråernas hemsidor och genom en 

enkätundersökning med tentander från revisorsexamen som vi fick kontaktuppgifter till 

genom Revisorsnämnden. I följande avsnitt kommer teorier om kompetens och 

kompetensutveckling att presenteras. 
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TEORIER OM REVISORSEXAMEN OCH KOMPETENSUTVECKLING 

I detta teoriavsnitt kommer först tidigare forskning på revisorsexamen att 

presenteras. Därefter kommer kompetens och kompetensutveckling att 

behandlas och vi kommer att diskutera vilken slags kompetens revisorsexamen 

avser att testa. 

 

TIDIGARE FORSKNING 
En större studie som gjordes våren 2012 behandlade vem som klarar revisorsexamen 

(Cedervall & Sävås, 2012). I studien undersöktes vilka bakgrundsfaktorer som påverkade 

revisorns prestation vid revisorsexamen. Författarna till studien använde sig enbart av 

kvantitativ data som de erhållit från Revisorsnämnden och de variabler som undersöktes var 

kön, ålder, byrå- och kontorsstorlek. Studien riktade in sig på både provet för godkänd revisor 

och auktoriserad revisor. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan prestationen vid 

proven och ålder, byrå- och kontorsstorlek. Den variabel som visade sig ha störst inverkan var 

ålder, och minst var kön. Denna studie blir intressant för vår studie då den innehåller viss 

statistik som vi kan dra nytta av. Bland annat kan vi ta del av deras resultat gällande vilken 

byrå tentander som lyckas väl på proven har arbetat på. Detta hjälper oss med att göra 

motiverade val i vår avgränsning.  

En annan relevant studie som genomförts här i Sverige är ”Kompetensutveckling hos revisorer 

fram till auktorisation” (Nauclèr & Nordmark, 2011). Studien undersökte hur kompetensen 

hos revisorer byggdes upp från högskolan och fram till högre revisorsexamen. Här inriktade 

man sig på hela processen som revisorerna går igenom. I uppsatsen behandlades olika 

kompetensutvecklingsfaktorer, bland annat mentorskap och utbildning, men också övriga 

faktorer som kön, etnicitet och ålder. Här använde sig författarna av kvalitativa data och 

genomförde intervjuer med både revisorer och personer som arbetar med human-resource och 

chefer. Resultatet visade att revisionsbyråer i stor utsträckning följer 

kompetensutvecklingsmodellen. Även denna studie är till intresse för vår studie då vi kommer 

att utgå från kompetensutveckling, även om vi mer specifikt kommer att undersöka vilka av 

dessa faktorer som har en direkt påverkan på revisorsexamen.  

I övrigt finns inte så mycket svensk forskning kring revisorsexamen eller revisionsbyråernas 

arbete med kompetensutveckling. Det finns en antal utländska studier som gjorts om 

revisorsexamen men dessa kan vara svåra att direkt jämföra med då de lagar vi följer och de 

krav som ställs ibland skiljer sig åt från de som utländsk forskning baseras på. Det finns dock 

en del intressanta studier som med fördel kan användas som jämförelse till vissa delar.  ”An 

empirical analysis of the relationship between CPA examination candidate attributes and 

candidate performance” (Dunn & Hall, 1984) kunde bland annat presentera ett positivt 

samband mellan antalet timmar som lagts ner för självstudier och prestationen vid provet. En 

annan studie, ”Factors affecting CPA examination success. Accounting horizons” (Titard & 

Rusell, 1989) undersöktes samband mellan provresultat och utbildningsnivå, betyg, erfarenhet 

och kompletterande studier. Här fann man att utbildningsnivån, betyg och kompletterande 

studier hade positiv inverkan på provresultatets alla delar och att erfarenheten hade en positiv 

inverkan på ett visst provavsnitt. 
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KOMPETENS OCH OBEROENDE 

Två nyckelord 

Langested (1999) talar om att hela revisorsyrket bygger på två nyckelord, kompetens och 

oberoende. Han menar också att det ställs väldigt höga krav på en revisor, att revisorn behöver 

besitta stor kompetens, vara oberoende, ha ett etiskt förhållningssätt och besitta stora 

kunskaper. Langested (1999) beskriver vidare att då revisionens uppgift är att öka 

årsredovisningens trovärdighet, är det två grundförutsättningar att revisorn besitter kompetens 

nog att upprätta en revision samt att revisorn ska vara oberoende för att på ett riktigt sätt 

kontrollera och värdera uppgifterna. Vad innebär det då att vara oberoende och vad är 

kompetens? 

Oberoende 

Vår uppfattning är att ”oberoende” för en revisor innebär att man är objektiv och opåverkad. 

Langested (1999) menar att vi aldrig kan veta när en person är totalt objektiv och opåverkad 

och tror att den ovetskapen grundar sig i att det inte ens är möjligt att vara totalt objektiv och 

opåverkad. Han talar om att det handlar om en balans, att en revisor alltid kommer att vara 

påverkad av uppfattningar och värderingar, men att revisorn inte bör låta dessa överskugga 

uppdraget.  

I Sverige används så kallade analysmodellen för att säkerställa att revisorn utför sina uppdrag 

opartiskt och är objektiva i sina ställningsantaganden. Analysmodellen är uppbyggd av tre 

steg som ska kontrolleras och granskas. I det första steget ska revisorn kontrollera om det 

finns hot mot oberoendet. I andra steget görs en bedömning om revisorn har förmågan och 

viljan att utföra uppdraget på ett oberoende sätt. Det tredje steget är att dokumentera revisorns 

prövning. Stort ansvar ligger därmed på revisorn. I revisorslag (2001:883) beskrivs vilka 

skyldigheter en revisor har för att säkerställa opartiskhet och självständighet. 

”En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 

skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 

säkerställs.” (Revisorslag (2001:883) 20 §). 

”En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 

självständighet.” (Revisorslag (2001:883) 21 §). 

Det finns olika typer av hot mot oberoendet. Egenintressehotet innebär att revisorn på något 

sätt har ett egenintresse i klientens verksamhet. Exempelvis kan revisorn ha affärsmässiga 

relationer med klienten. Självgranskningshotet är ett annat hot det brukar talas om, detta kan 

uppkomma om revisorn tidigare haft anställning i klientens verksamhet eller på något sätt gett 

råd till klienten. Partställningshotet uppkommer då revisorn tagit ställning till sin klient i en 

ekonomisk eller rättslig situation. Vänskapshot är då revisorn har en för nära relation till sin 

klient och därför skulle kunna agera oberoende. Slutligen finns även ett skrämselhot som 

uppstår när revisorn på något sätt utsätts för hot eller annan form av påtryckning. 

Kompetens 

Det finns många olika definitioner av kompetens, men Rönnqvist (2001) menar att man ofta 

finner likheter i dessa. En av dessa är förmågan att utföra specifika aktiviteter eller uppgifter. 
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Rönnqvist (2001) beskriver att detta reser frågan om förmågan måste komma till uttryck i 

aktiviteter för att kunna tala om kompetens. Det finns olika synsätt på detta. Det ena synsättet 

gör skillnad på kompetens och handling. Kompetens innebär en förmåga, talang eller 

färdighet till att kunna göra någonting. Handlingen innebär att faktiskt göra någonting. Här 

menar man alltså att det är skillnad på att besitta kompetens och att använda kompetensen. Ett 

annat synsätt är att man besitter kompetens endast om denna kompetens omsätts i handling.  

Även Hansson (2003) menar att kompetens kan betyda många olika saker. Ofta används ordet 

för att beskriva någons skicklighet i att utföra vissa saker. Hansson (2003, sid. 69) menar 

också att en medarbetares kompetens består av förvärvade kunskaper, färdigheter och så 

vidare. ”Kompetensen beskriver vad en medarbetare kan men inte nödvändigtvis vad de gör” 

beskriver han. Den önskvärda kompetens på en arbetsplats beskriver han som en summa av 

medarbetarnas kompetens. Dock finns mycket annat som spelar in här också, viktigt är 

samspelet mellan medarbetarna och arbetsplatsen. Påverkar de varandra på ett gott eller ont 

sätt?  

En viktig del av kompetensen består av kunskap men Hansson (2003) vill dock poängtera att 

kunskapen bara är en del av kompetensen som består av flera olika delar. Han beskriver att 

man kan se kompetens som fem olika beståndsdelar (Hansson 2003;71)  

* Kunskaper (veta-fakta, kunna-metoder)  

* Färdigheter (kunna göra)  

* Erfarenheter, perspektiv (lära av misstag och framgång)  

* Värderingar, attityder (vilja att dela grundläggande synsätt)  

* Kontakter, kontaktnät (kunna påverka andra, bygga relationer, bygga och underhålla 

nätverk). 

Granberg (2011) beskriver uppbyggnaden av kompetens som tre komponenter. Kunskapen, 

viljan och tillfället. Han menar att kompetensen är något man utfört och att kompetensen inte 

finns förrän man visat den. Granberg (2011) anser att kunskapen är grunden till kompetensen. 

Kompetens och oberoende i revisorsexamen 

Det som testas i revisorsexamen är kompetens och oberoende. Vi kommer använda 

ovanstående och själva ställa upp en modell för att försöka se mer exakt vad detta innebär. Vi 

väljer att utgå från Hanssons modell där han beskriver kompetens som kunskaper, färdigheter, 

erfarenheter, värderingar och kontakter och ska försöka applicera detta på revisorsyrket. Här 

kommer vi låta oberoende vara den del i kompetensen som kallas värderingar. Vår definition 

av kompetens blir således ”Kompetens består av följande beståndsdelar; kunskaper, 

färdigheter, erfarenheter, värderingar och kontakter.” 
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Vår definition av kompetens. 

Vi börjar med kunskaper. Det är höga krav på teoretisk utbildning för att bli revisor. För att 

bli godkänd revisor krävs det att man har minst 180 hp, fördelade över specifika 

ämnesområden. Det handlar om såväl företagsekonomi som juridik och beskattningsrätt. De 

teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta som revisor är dels de som krävs innan man får 

avlägga revisorsexamen, det vill säga koncernredovisning, obeståndsrätt o.s.v. men också 

sådant som uppdateras löpande och som revisorn bör hålla sig underrättad om, lagar och 

regler exempelvis. Dessa kunskaper är sådana som inte testas på provet utan som förutsätts 

hålla god nivå med tanke på att man erhållit en kandidatexamen från högskola eller 

universitet. Vad som däremot är viktigt på revisorsexamen är att man besitter stor kunskap 

och därför kan extra utbildningar i arbetet vara värdefulla. 

Färdigheter är en stor del av vad revisorsexamen avser att testa. Förmågan att praktiskt kunna 

använda de kunskaper som behövs för att utföra en revision. Om man besitter en mängd 

kunskaper men inte kan använda dessa så är kunskaperna bortkastade. I revisorsyrket har det 

ingen betydelse om man kan mycket lagar och regler men inte kan tillämpa dessa i arbetslivet. 

Detta vill revisorsexamen testa. 

Erfarenheter är också någonting som har betydelse för provet, då man inte ens är behörig att 

avlägga revisorsexamen om man inte har minst tre års erfarenhet. Tidigare forskning visar att 

det finns ett positivt samband mellan ett godkänt resultat på revisorsexamen och erfarenhet. 

Det är först vid arbete man kan börja använda sina teoretiska kunskaper och arbetet ger 

erfarenheter.  

Värderingar är någonting som är mycket viktigt för en revisor som har höga krav på att vara 

oberoende i sin position. En revision innebär att kontrollera den ekonomiska information 

företaget lämnar och granska VD och styrelsens förvaltning. Informationen blir viktig för 

många intressenter som fattar beslut med informationen som underlag, och det är då viktigt att 

informationen är riktig. För att intressenterna ska kunna lita på resultatet som kommer från en 
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revision så är det väldigt viktigt att den som utfört revisionen är såväl objektiv som 

kompetent. Oberoende är något som revisorsexamen avser att testa. 

Den sista komponenten är kontakter. Då revisorer utför uppdrag i form av revisioner så är det 

viktigt att ha ett kontaktnät för en revisor. Detta är någonting vi inte kommer att fokusera 

speciellt mycket då detta inte alls testas på provet. Att ha ett kontaktnät kan vara väldigt 

viktigt för revisorn i andra, kanske framför allt senare skeden i karriären men är ingenting 

som kommer att testas på revisorsexamen. 

KOMPETENSUTVECKLING 

Kompetensutveckling 

”Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används för att höja en medarbetares, 

en grupps eller ett företags kompetens inom ett visst område” (Axelsson, 1996). Hansson 

(2003) talar om att det finns fyra olika åtgärdsgrupper för kompetensutveckling. Att följa upp 

(där ingår utvecklingssamtal och personlig utvecklingsplanering), att förstå lärbehov (där 

ingår också utvecklingssamtal och personlig utvecklingsplanering, men också 

vägledningssamtal) att lära i jobbet (med utmanande uppgifter, action learning och självstyrt 

lärande) och slutligen att lära av andra (chef som lärande, kollegor/nätverk/kunder och 

mentor).  

Anttila (1997) menar att kompetensutveckling har till syfte att höja kompetensen genom att 

tillgodose de behov som behöver identifieras. ”Kompetensutvecklingen kan vara kvantitativ 

och kvalitativ. Den kvantitativa består av de åtgärder som krävs för att säkerställa att 

företaget har rätt mängd av kompetens inom det prioriterade området. Kvalitativa består av 

att skapa eller utveckla de förutsättningar som krävs för att målgruppen ska kunna lösa sina 

uppgifter på önskat sätt.” (Anttila, 1997;44).  

Kock (2010) talar om två olika strategier för kompetensutveckling, formell strategi och 

integrerad strategi. Den formella strategin är en individinriktad strategi med fokus på områden 

där anställda saknar vissa kunskaper, den genomförs oftast i organiserade kurser, har en mer 

begränsad koppling till utveckling av verksamheten och används oftast av företag som har 

opportunistiska och/eller personalrelaterade motiv att genomföra kompetensutvecklingen 

(Kock, 2010; 110). Den integrerade strategi är både inriktad mot individen och 

verksamhetsutvecklingen, de kurser och utbildningar som ingår har tydlig koppling till 

verksamhetsutveckling, innefattar ofta utveckling av arbetsorganisationen och används 

framförallt av företag som har verksamhetsinriktade motiv för att genomföra 

kompetensutveckling (Kock 2010; 110). 

Granberg (2011) beskriver om två lärande metoder i samband med kompetensutveckling, 

action learning och mentorskap. Action learning innebär att skaffa stora kunskaper om sig 

själv och omvärlden och att lära sig av sina erfarenheter. Lärandet sker genom upplevda 

händelser och att få diskutera och reflektera över sina åsikter och tankar. Ofta sker detta i 

mindre grupper som träffas frekvent och tillsammans får lösa komplexa problem. Mentorskap 

ses gärna som ett komplement till lärande i arbetslivet. ”Mentorskap är en process i vilken 

särskilt utvalda och utbildade individer står för vägledning och råd som ska vara till hjälp för 

att utveckla yrkeskarriären för de adepter som anförtros dem” (Granberg, 2011; 532). E. 

Kram (1983) beskriver i rapporten ”Phases of the mentor relationship” om vad en mentor kan 

bidra med. E. Kram (1983) talar om att en mentor kan stärka såväl karriärsutvecklingen som 
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den psykosociala utvecklingen. Det en mentor kan bidra med är sponsring, exponering och 

synlighet, coachning, skydd och utmanande uppgifter (E. Kram (1983; 613).  

Granberg (2011) talar också om vikten av att inte använda sig av första bästa modell när det 

gäller kompetensutveckling. Olika företag och branscher har olika behov och en 

kompetensutvecklingsmodell som skulle passa bra på en bransch kanske inte alls tillgodoser 

behoven hos en annan bransch. För att vi ska kunna förstå vad just revisionsbyråer använder 

sig av för olika kompetensutvecklingsfaktorer så kommer vi att söka information på deras 

hemsidor. Tidigare studier som gjorts visar att revisionsbyråer arbetar mycket med 

kompetensutveckling. Nauclér och Nordmark (2011) kunde uppvisa resultat som visade att 

utbildning, socialisationsprocess, mentorskap, uppdragsfördelning, feedback och plats ledde 

till kompetensutveckling hos revisorer. De kunde konstatera att alla dessa olika faktorer ledde 

till någon eller några av följande beståndsdelar av begreppet kompetens: Kunskap, 

färdigheter, förmågor och nätverk. 

SAMMANFATTNING 
Det har forskats en del på revisorsexamen tidigare, men samtliga studier har inritat sig på 

olika bakgrundsfaktorer och vilken inverkan dessa haft på prestationen. Arbetslivserfarenhet, 

utbildningsnivå, kön och etnicitet är några variabler som undersökts. Det finns också studier 

på hur revisionsbyråerna arbetar med kompetensutveckling och detta visade sig vara 

någonting som byråerna arbetade med i stor utsträckning.  

Två nyckelord för hela revisorsyrket sägs vara kompetens och oberoende. Det ställs höga krav 

på både hög kompetens och på att revisorn ska vara objektiv och utföra sitt arbete opåverkad 

av omgivningen. Det finns många olika definitioner av kompetens och vi valde att använda 

oss av följande definition: Kompetens består av fem beståndsdelar; kunskaper, färdigheter, 

erfarenheter, värderingar och kontakter. Revisorsexamen avser att testa tentandens kompetens 

och oberoende, och vi lät oberoendet bli en del av kompetensen och räknas till ”värderingar” i 

den definition av kompetens vi använt. 

Det finns flera olika definitioner av kompetensutveckling också, men man kan sammanfatta 

det med att kompetensutveckling är alla de åtgärder som görs med syfte att öka 

handlingsförmågan gällande en viss uppgift hos individen. Arbetet med kompetensutveckling 

skiljer sig mycket åt beroende på vilken bransch man befinner sig i och vilket syfte 

kompetensutvecklingen har, och det är därför viktigt att arbeta med en modell som passar just 

den bransch eller yrke man befinner sig i. Vi valde att utveckla en egen modell och för att 

kunna göra detta behövde vi veta hur revisionsbyråerna arbetar med olika 

kompetensutvecklingsåtgärder. För att få veta detta studerade vi revisionsbyråernas hemsidor 

där mycket information fanns att tillgå, och detta presenteras i följande avsnitt. 
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HUR ARBETAR REVISIONSBYRÅERNA? 

I detta avsnitt kommer vi att presentera hur revisionsbyråerna säger sig arbeta med 

kompetensutveckling, information vi fått tillhanda genom att studera 

revisionsbyråernas hemsidor. 
 

DELOITTE 
Deloitte har ett samlingsnamn för sitt arbete med utbildning, ”Deloitte academy”. Här ingår 

alla interna utbildningar, ledarutvecklingsprogram och lärandeinitiativ. Upplägget beskrivs på 

deras hemsida och sägs basera på en utvecklings- och lärandefilosofi som kallas ”70/20/10”-

modellen (Deloitte, 2012).  

 

 

(Deloitte, 2012) 

Denna modell handlar om att 70 % av det vi lär oss kommer från verkliga händelser och 

situationer i arbetslivet, att 20 % är arbetet med coachning, feedback och att helt enkelt snabbt 

få använda sig av den formella utbildningen som motsvarar de sista 10 %.  

 

 

(Deloitte, 2012) 

En viktig del i Deloittes medarbetares utvecklingsprocess är att arbeta med löpande feedback 

och coaching för att kunna bibehålla en hög service och vara konkurrenskraftig. För att kunna 

ta nästa steg i utvecklingsfasen har alla medarbetare en egen councellor som har ansvaret för 

att följa upp medarbetarens individuella utveckling. Medarbetaren sätter vid varje nytt år upp 
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sina individuella mål tillsammans med sin councellor. Denna plan följs sedan upp varje halvår 

och man bestämmer då tillsammans om målen ska vidareutvecklas eller om nya mål ska 

sättas.  

ERNST & YOUNG 
Ernst & Young beskriver på sin hemsida ett speciellt ramverk för karriär- och 

kompetensutveckling, EYU – Ernst & Young and You. Detta bygger på tre hörnstenar: 

utbildning, praktisk erfarenhet och coachning. Ernst & Young får sina medarbetare att växa 

genom att kombinera dessa. Ernst & Young beskriver vidare att medarbetarnas utveckling är 

mycket viktig för att kunna erbjuda tjänster med hög kvalitet till kunderna (Ernst & Young, 

2012). 

Utbildningar som erbjuds är dels inriktade på att utveckla förmågor och dels på att stärka 

specialistkompetens som krävs. Ledarskap och nätverkande är också något som medarbetaren 

får lära sig. Ernst & Young menar att deras framgångar beror på deras medarbetare och att det 

är därför stora resurser läggs på utbildning.  

Inom Ernst & Young är coachning ett sätt att återkoppla medarbetarnas arbete och det talas 

om tre olika sätt att använda sig av i återkopplingen, on-the-job coachning, counceling och 

mentorskap. On-the-job-coachning innebär diskussioner mellan medarbetarna under arbetets 

gång för att få nya perspektiv på eventuella frågor eller oklarheter. Counceling står för 

återkoppling och alla medarbetare har tillgång till en sådan hos Ernst & Young. Rådgivaren 

arbetar med att utforma mål och utvärdera och kan även vid behov agera bollplank och ge 

feedback. Den funktion mentorn uppfyller hos Ernst & Young är att ge support och råd när det 

gäller utveckling och karriärsfrågor. 

KPMG 
KPMG talar om ett antal gemensamma värderingar som alla KPMG-kontor internationellt 

arbetar med, kunskapsutbyte, samarbete och att föra en öppen och ärlig dialog. Även 

engagemang i samhället, respekt för individen och att agera med integritet och professionalitet 

ingår (KPMG, 2012) 

 

KPMG beskriver även att medarbetarnas kunskap är viktigt för företagets framgång och att de 

ständigt måste utveckla sina medarbetares kompetens för att förbli en attraktiv arbetsgivare. 

De använder sig av en individuell utvecklingsplan som bygger på en karriärstrappa, där varje 

steg innebär ett ökat ansvar. KPMG beskriver också att de satsat på utbildningar, och att 

personalen har tillgång till en ”performance manager” som de sätter mål för professionell och 

personlig utveckling tillsammans med (KPMG, 2012) 
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(KPMG 2012) 

PWC 
Även PwC arbetar med individuella utvecklingsplaner och erbjuder utbildningar och 

beskriver att medarbetarnas kompetens och utveckling är avgörande för företagets 

framgångar. Man använder sig av bland annat coachning och man arbetar i uppdragsteam och 

menar att detta är en hjälp för att växa i yrkesrollen. PwC beskriver att deras företagskultur 

präglas bland annat av öppenhet, kommunikation, gemenskap och respekt, och att den är 

öppen för alla former av utveckling och initiativ.  

SAMMANFATTNING 
Alla fyra revisionsbyråer talar om vikten av medarbetarnas kompetens och att de arbetar med 

någon form av kompetensutveckling. Alla nämner utbildning som någonting centralt och det 

talas också om vikten av personliga och individuella utvecklingsplaner. Det arbetas också 

med coachning, feedback och mentorskap för att återkoppla arbetet och att erfarenheter är 

väldigt viktigt för utvecklingen. Vi kommer att använda oss av detta för att i kommande 

avsnitt utveckla en modell som vi sedan kommer använda för att få en bättre översikt över 

arbetet, söka teorier om de olika åtgärdernas påverkan på individen och slutligen formulera 

antaganden som våra enkätfrågor kommer göras utifrån.  



 

 

34 

 

REVISIONSBYRÅERNAS KOMPETENSUTVECKLING 

I detta avsnitt presenteras den modell vi utvecklat, som är anpassad efter 

revisionsbyråernas arbete med kompetensutveckling. Denna modell kompletteras med 

vetenskapliga artiklar om olika kompetensutvecklingsåtgärder och efter 

teorigenomgången kommer fyra antaganden att formuleras. 
 

UTVECKLANDET AV EN MODELL 
Vi tror att det är olika hur de olika modellerna ser ut i olika branscher och hade svårt att direkt 

tillämpa någon befintlig modell för att använda på revisionsbyråerna. Vi utvecklade därför en 

egen modell som vi tyckte återspeglade revisionsbyråernas arbete med kompetensutveckling. 

Den modell vi tog inspiration från är den modell med fyra åtgärdsgrupper som Hansson 

(2003) talar om. Två av våra åtgärdsgrupper innehåller åtgärder som ger mer teknisk 

kompetens, kunskaper och färdigheter, medan de andra två av våra åtgärdsgrupper innehåller 

åtgärder som är utvecklande på annat sätt, det kan öka medarbetarens välmående och trivsel 

på arbetsplatsen exempelvis. Vi inriktade oss på de grupper som ger mer teknisk kompetens, 

”Formell utbildning” och ”Lära i jobbet”. Vi inledde med ”Formell utbildning”, som vi tror är 

viktigt för revisionsbyråerna. Den blev egentligen ingen grupp, då den endast innefattar just 

formell utbildning, men den får ändå stå som en egen rubrik. Det finns krav på minst tre års 

praktisk utbildning innan revisorsexamen får avläggas. Denna praktiska utbildning innefattar 

till stor del teoretisk utbildning. ”Lära i jobbet” talade Hansson (2003) om och den 

åtgärdsgruppen fortsatte vi att använda så som han använde den. Den gruppen handlar om hur 

viktigt det är med erfarenheter och upplevelser. Det finns krav på minst tre års praktisk 

utbildning innan revisorsexamen får läggas, och den innefattar dels teoretisk utbildning dels 

praktisk tillämpning av erhållna kunskaper, i form av praktik på en revisionsbyrå. Vi lät den 

gruppen innefatta viss uppföljning också, att lära sig ta vara på den kunskap som man får 

genom erfarenheter.  

Då det finns krav på både teoretisk och praktisk utbildning innan man avlägger 

revisorsexamen drog vi slutsatsen att dessa delar är väldigt viktiga för att klara 

revisorsexamen och det är främst detta som ligger till grund för det ökade fokus för dessa två 

grupper vi valt att ha. Dessa två åtgärdsgrupper syftar mycket till att öka den tekniska 

kompetensen och det är främst den kompetensen vi tror att man kommer ha användning av 

när man skriver provet.  

De två åtgärdsgrupper som handlar mer om individens välmående kallade vi för ”Lära av 

andra” och ”Individutveckling”. ”Lära av andra” användes också så som Hansson (2003) 

använde den. Här ingår bland annat mentorskap och att lära av kollegor och chefer. Slutligen 

använde vi en grupp som vi kallar ”Individutvecklig”. Bland annat åtgärder som 

utvecklingssamtal och rådgivning finns under denna grupp. 
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Egen modell, ”Kompetensutveckling för revisionsbyråer” 

Vi utgick ifrån att kompetensen hos en revisor består av kunskaper, färdigheter, erfarenheter, 

värderingar och kontakter. Det som testas på provet är främst kunskaperna, färdigheterna och 

värderingarna. Vi gjorde sedan en egen modell över revisionsbyråernas arbete med 

kompetensutveckling som bestod av formell utbildning, lära i jobbet, lära av andra och 

slutligen individutveckling.  

 

Kunskaper 

Färdigheter Kompetens, som Formell utbildning 

Erfarenheter utvecklas genom Lära i jobbet 

Värderingar kompetensutveckling Lära av andra 

Kontakter  Individutveckling 

 

Egen modell, illustrerar sambandet mellan den definition av kompetens vi använder och den 

definition av kompetensutveckling vi använder. 

Nedan beskrivs revisionsbyråernas arbete med kompetensutveckling utifrån den modell vi 

utvecklat. Grupperna och åtgärderna kompletteras med teorier kring de olika faktorerna och vi 

beskriver vilken påverkan de olika faktorerna har på kompetensen. Samtliga delar presenteras 

men vi valde att fokusera extra på de delar av kompetensutvecklingsarbetet som borde ha en 

mer tydlig inverkan på provet. För att veta detta sökte vi i teorin vad olika åtgärder har för 

påverkan och ställde sedan detta mot vad som testas på provet. Slutligen formade vi de 

antaganden som låg till grund för våra enkätfrågor. 

FORMELL UTBILDNING 
Det krävs tre års både praktiskt och teoretisk utbildning för att få avlägga revisorsexamen. 

Den praktiska utbildningen ska följa ett utbildningsprogram (RNFS 1996:1, 7 §) och avser 

såväl utbildning i form av kurser, seminarier, självstudier med mera, samt praktisk 

tillämpning av erhållna kunskaper, d.v.s. praktik på en revisionsbyrå. Utbildningen ska 

omfatta minst 1 500 timmar revision, varav huvuddelen ska utgöras av revision av aktiebolag. 

Det finns möjlighet att genomföra de utbildningar som krävs hos FAR Akademi, internt inom 

byrån eller hos annan utbildningsarrangör. FAR Akademis utbildningsplan anger ett lämpligt 

val av kurser för utbildningen under praktiktiden. Utbildningsplanen tas fram tillsammans 

med FARs utbildningsråd. 
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Någonting som framgick som väldigt viktigt för samtliga av våra revisionsbyråer var 

utbildning. Det lades ner mycket resurser på att utbilda medarbetarna och utbildningen har 

olika mål. Dels finns utbildningar som utvecklar individen, utbildningar i ledarskap och 

nätverkande (som bland annat Ernst & Young använde sig av), och dels utbildningar som 

syftar mer till verksamheten, att utbilda medarbetarna för att öka kunskapen inom 

huvuduppgiften i jobbet, exempelvis revision, beskattning och redovisning. Detta fick oss att 

tro att det är viktigt med utbildning i båda utbildningssyftena inom revisorsyrket. Den 

utbildning som syftar mer till individen kommer löna sig på sikt för företaget då medarbetaren 

utvecklas, kanske fungera bättre i arbetsgruppen, själv skapa kontakter med kunder i och med 

större kunskaper om nätverkande och så vidare. Att specialistutbilda medarbetarna genom 

utbildningar i sådant som är revisionsbyråns huvudsyssla är också viktigt, då lagar och regler 

ständigt förändras och då revisionsbyråerna utför tjänster så är det väldigt viktigt att 

medarbetarna är kompetenta nog för att göra ett bra jobb.   

Enligt Way (2002) kan formell utbildning ha positiv inverkan på både medarbetarnas 

kompetens och motivation. Den formella utbildningen kan utveckla kompetensen och 

motivera de anställda att tillämpa sina kunskaper i arbetet (Way, 2002). Dall’Alba och 

Sandberg (2006) menar att formell utbildning kan vända sig till såväl oerfarna arbetare och då 

syfta till att lära ut ett visst yrke, eller till mer erfarna arbetare och då istället syfta till att 

vidareutbilda arbetaren. 

Även självstudier har visat sig vara framgångsrikt inför revisorsexamen, och det finns positiva 

samband mellan provresultat och kompletterande studier samt utbildningsnivå (Titard & 

Rusell, 1989). Det finns också positiva samband mellan antalet timmar som lagts ner för 

självstudier och prestationen på provet (Dunn & Hall, 1984) och mellan antalet nedlagda 

timmar på studier i allmänhet och prestationen på provet (D. Lindsay, et al., 2009). Vi anser 

dock inte att självstudier inte är en formell utbildning då medarbetaren själv tar ansvaret över 

att öka sin kunskap. Denna typ av utbildning kommer vi inte att behandlas i denna uppsats då 

vårt fokus ligger på vad revisionsbyråerna kan bidra med och självstudier räknas inte som 

någon av de åtgärder byråerna kan arbeta med för att utveckla kompetensen. Vad 

revisionsbyråerna däremot kan göra för att underlätta för medarbetarens självstudier är 

exempelvis att avsätta tid för detta.   

 

Forskning visar även att utbildningsnivån innan avläggandet av provet är viktig och detta 

tyder på att den kunskap som erhålls från utbildningar är viktig för revisorsexamen (E. 

Jackson, 2006). En ökning av minimikraven för utbildningsnivån innan avläggandet av den 

amerikanska motsvarigheten, CPA exam, leder till en högre godkännandegrad (E. Jackson, 

2006). 

Det finns dock andra synpunkter på vikten av utbildning. Levin och Kelley (1994) anser att 

man inte bör överskatta utbildningens möjligheter och att utbildningen i sig måste kombineras 

med många andra komponenter för att maximera utbildningens effekter. Levin och Kelley 

(1994) menar vidare att utbildning bidrar till ekonomisk och social förbättring. Några andra 

som talar om vikten av att arbeta vidare med kunskap man fått genom utbildning är Sitzmann 

et al (2010). De presenterar ett samband mellan självutvärdering och motivation och 

tillfredställelse. Dock är dessa resultat mer känslomässiga och inte direkt lärande. 

Det har framgått att revisorsexamen syftar till att testa om tentanden besitter tillräckliga 

kunskaper, samt förmågan att tillämpa dessa, för att upprätta en revision (SFS 1995:665 3§ 1 
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st). Det är därmed viktigt med teoretiska kunskaper som erhålls genom formella utbildningar, 

för att erhålla den kunskap som så småningom ska tillämpas. Det är också viktigt i 

revisorsyrket att ständigt vara uppdaterad om gällande lagar och regler, och även om själva 

kunskapen inte direkt prövas på provet så krävs det att färdigheten bygger på stor kunskap om 

det aktuella läget.  

Antagande 1: Formell utbildning höjer kunskapen som ligger till grund för färdigheten och 

har därför ett positivt samband med prestationen på revisorsexamen. 

LÄRA I JOBBET 
Deloitte beskrev att deras arbete med kompetensutveckling byggde på en lärandefilosofi som 

menade att 70 % av det vi lär oss kommer från erfarenheter från verkliga händelser.  Att få 

arbeta och uppleva verkliga händelser är väldigt lärande och utvecklande. Kolbs lärandecykel 

är en lärprocess som visar sambandet mellan lärande och reflektion. Modellen visar ett 

erfarenhetsbaserat lärande, och är uppdelad i fyra steg;  

 
Källa: Saul McLeod, simplypsychologi (2010) 

Modellen som David Kolb har utvecklat visar en cykel på en pågående process där 

konceptualisering följs av experimentering, konkreta erfarenheter och reflektion. Den visar att 

man får kunskap och färdigheter av erfarenheter.  

Hansson (2003) nämner begreppet action learning som en del av ”Lära i jobbet” och vår 

tolkning är att det är för att man genom action-learning fångar upp våra erfarenheter och lär 

sig av dem. Själva begreppet i sig är inte lätt att definiera och vi tror att det kan innefatta 

mycket mer än den beskrivning vi gav ovan, att det ofta sker i grupper som träffas frekvent 

och diskuterar fall. Vi tror att man kan arbeta med action learning utan att nödvändigtvis kalla 

arbetet för just detta. Att prioritera att låta medarbetarna få diskutera och reflektera över sina 
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erfarenheter och upplevda verkliga händelser kanske är en form av action learning. Action 

learning kan bidra till organisatoriskt lärande och bidra till ökad samarbets- och 

problemlösningsförmåga, där medarbetarna utvecklar ett nytt tankesätt för ifrågasättande och 

problemlösning (Pounder, 2009). Forskning har visat att action-learning lever upp till sitt löfte 

om att faktiskt vara lärande och att det som främst ger lärandet är att medarbetarna får 

möjlighet att gå på djupet i olika frågor eller problem och att ta emot personlig feedback (de 

Haan, 2006). Sofo et al (2010) talar om att action learning bygger på tanken att lära av 

varandra, att feedback är viktigt, att de får möjlighet att ifrågasätta och värdera sitt handlande 

och att detta är lärande. Action learning har dessutom ett positivt samband med företagets 

resultat (Sofo, et al, 2010). Att arbeta i grupp, och lära av kollegor, får individen att arbeta 

gemensamt med övriga gruppmedlemmar mot ett gemensamt mål, och att mindre fokus ligger 

på individens egna mål (B. Kellett, et al, 2009). B. Kellett et al (2009) menar vidare att det 

stöd man får av kollegor genom grupparbete är mycket nyttigt för den framtida utvecklingen i 

karriären. Dock bör man vara försiktig med hur man delar in medarbetare i olika grupper. B. 

Kellett, et al (2009) beskriver att när personer som arbetar i grupp mot ett gemensamt mål 

hamnar den individuella prestationen i skymundan. Studien visade att den genomsnittliga 

gruppmedlemmen upplevde sig vara mer effektiv än de övriga. Genom att placera personer 

som inte känner varandra i en grupp kan man riskera att gruppen underskatta sina kollegors 

kapacitet och därför inte prestera fullt ut (B. Kellett, et al, 2009).  

Ernst & Young talade om hur viktigt det var att följa upp medarbetarnas arbete och arbeta 

med utveckling. Begreppet counceling återkom flera gånger i företagens beskrivningar om 

hur de arbetade med kompetensutveckling. Counceling kan sägas stå för återkoppling. Både 

Ernst & Young och Deloitte beskrev att deras medarbetare hade tillgång till en egen 

councelor, dels för att arbeta med utvecklingsplanering och dels för att bygga upp individuella 

mål (som kommer att beskrivas under vår sista undergrupp). En councelor kan även agera 

bollplank och ge feedback vid behov. 

Att lära i jobbet innefattar också det vi lär oss genom våra iakttagelser på arbetsplatsen. Det 

kan vara lärorikt att sitta i en miljö där arbetsuppgifterna, olika fall eller nya regler diskuteras. 

Det som inte är menat att direkt lära medarbetaren, utan som medarbetaren själv fångar upp, 

täcks in under denna rubrik. Albert Bandura nämns ofta i sammanhang om social 

inlärningsteori. Social inlärningsteori menar att människor kan lära sig mycket bara genom att 

se hur andra människor gör. Den anser att människor lär av varandra, bland annat genom 

observationer och imitation (learning theories, n.d.). Här talade Nauclér och Nordmark (2011) 

om att plats var viktigt, att var man är placerad på kontoret kan ha stor betydelse för lärandet 

av kollegor. Medarbetarna lär sig mycket bara genom att titta på och imitera kollegor (J. 

Nordman & Wolff, 2012). Studier har visat att anställda tenderar att förlita sig på de 

observationer de gör av kollegor när det gäller att förstå sig på en ny omgivning och lära sig 

att passa in i de etablerade sociala normerna (Gibson, 2004). 

Boud och Middleton (2003) beskriver att en stor del av vårt lärande sker informellt, vi lär oss 

mycket på andra sätt än genom formella utbildningar och andra medvetna åtgärder från 

arbetsgivarnas sida. En stor del av detta informella lärande handlar just om observationer och 

diskussioner med kollegor. Informellt lärande erkänns ofta inte som lärande inom 

organisationer. Det anses vara ”en del av jobbet” eller en mekanism för ”göra jobbet 

ordentligt” och därmed osynliggörs som lärande (Boud & Middleton, 2003).  
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Feys, Anseel och Wille (2011) presenterar i artikeln ”Improving Feedback Reports: The Role 

of Procedural Information and Information Specificity” att klar och tydlig feedback har gett 

goda resultat och varit utvecklande. Även Jamtvedt et al (2006) talar om vikten av feedback. 

De menar att återkoppling och feedback är en strategi som många förespråkar för att förbättra 

yrkesutövningen. Feedback har också visat sig vara viktigt för goda arbetsrelationer (Eraut, 

2007). Något annat viktigt för att medarbetarna ska utvecklas är att ge utmanande 

arbetsuppgifter (Maurer, 2002), och detta är också en åtgärd som hör hemma i denna grupp. 

Bonner och Walker (1994) har funnit att feedback i sig inte har någon direkt ökning av 

medarbetarens kunskaper, men att det fanns ett samband mellan feedback som innehöll en 

förklaring till utfallet hade en ökning av kunskaperna. 

Vår uppfattning är att ”lära i jobbet” ger mycket färdigheter och erfarenheter hos revisorer. 

Verkliga händelser som medarbetarna får uppleva och lära sig hur man ska hantera ger 

färdigheter. All den kunskap som medarbetaren besitter får denne här lära sig att använda 

praktiskt. Om revisionsbyråerna kan tillhandahålla sina medarbetare utmanande 

arbetsuppgifter kan medarbetaren stimuleras och utvecklas ännu mer.  

Uppföljningsdelen tror vi också utvecklar medarbetarens färdigheter. Efter att ha fått upplevt 

verkliga händelser, fått använda sina kunskaper och sedan få tänka igenom dessa och följa 

upp med en councelor som eventuellt ger feedback, så kan medarbetarens färdigheter 

utvecklas mycket. Forskning har visat att största delen av lärandet sker på arbetsplatsen. Att 

formellt lärande gör störst nytta när den är relevant och läglig men att den behöver 

kompletteras med praktiskt lärande på arbetsplatsen innan den kan användas på bästa sätt 

(Eraut, 2007). 

 

Tidigare forskning har visat att arbetslivserfarenheten har ett positivt samband med 

prestationen på revisorsexamen. I ”Factors affecting CPA examination success. Accounting 

horizons” (Titard & Rusell, 1989) kunde man presentera att arbetslivserfarenheter hade ett 

positivt samband med prestationen på revisorsexamen. Studier har också visat att 

arbetslivserfarenheten ökade kunskaper om typiska fel inom revisorsyrket och att man därför 

kan undvika dessa i högre utsträckning (Tubbs, 1992). 

 

Antagande 2: Arbetslivserfarenhet, uppföljning och socialt lärande ger färdigheter och har 

därför en positiv inverkan på tentandernas prestation på revisorsexamen. 

LÄRA AV ANDRA 
Hansson (2003) talade om en åtgärdsgrupp som innebar att lära av chef, kollegor, nätverk, 

kunder och mentor. Nauclér och Nordmark (2011) talade om att mentorskap ökade såväl 

kompetensen och färdigheten som förmågan och nätverkandet. Ernst & Young använde sig av 

mentorskap för att följa upp. De menar att en mentor kan ge stöd och råd när det gäller 

professionell utveckling och karriärsfrågor. Att diskutera med andra kan också hjälpa 

medarbetaren att se frågor ur andra perspektiv. Att arbeta med en kollega som kan coacha ger 

ofta medarbetaren en bra insikt i hur man bör prestera i en viss situation. Det har visat sig att 

mängden och kvaliteten på lärandet kan förbättras genom att arbeta tillsammans med andra i 

team eller tillfälliga grupper (Eraut, 2007). Chefen har också ett stort inflytande på 

arbetsplatsens lärande och kultur som egentligen är någonting som sträcker sig bortom deras 

arbetsbeskrivningar. Rollen de har är att utveckla en kultur av ömsesidigt stöd och lärande på 

arbetsplatsen, och inte att stå för allt stöd själva (Eraut, 2007). 
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Att lära av andra tror vi utvecklar såväl kunskaperna som värderingarna. En kunnig mentor, 

kollega eller chef kan bidra med mycket kunskaper. De besitter mycket kunskap och vid ett 

nära samarbete med medarbetaren kan de säkerligen lära ut mycket som inte finns att lära i 

någon lärobok. Även värderingarna överförs vid ett samarbete med exempelvis en mentor. En 

mentor kan fylla olika former av funktioner, bland annat exponering och synlighet. Vi tror 

också att kontakter är någonting som kan utvecklas genom mentorskap. 

I ”Mentorship: A Career Training and Development Tool” (Marshall Hunt & Michael, 1983) 

beskrivs hur mentorskapet kan ge skyddslingen dels tekniska kunskaper, och dels hjälp att 

utveckla sin kompetens och effektivitet.  

 

E. Kram (1983) presenterar följande bild för att tydliggöra de olika effekter en mentor kan ha 

för en skyddsling. 

 

 
(E. Kram, 1983) 

E. Kram (1983) gör skillnad på vilka funktioner en mentor kan ha på karriärsutvecklingen och 

på de psykosociala funktioner en mentor kan ha. De funktioner mentorskapet kan ha för 

karriärsutvecklingen sägs vara sponsring, exponering och synlighet, coachning, skydd och 

utmanande uppgifter. Detta menar E. Kram (1983) kan förbereda skyddslingen inför det 

organisatoriska livet. De psykosociala funktioner ett mentorskap kan innebära är att 

skyddslingen får en förebild, acceptans och bekräftelse, rådgivning och vänskap. Detta bidrar 

till skyddslingen utvecklar förtroende och blir effektiv. Att ha en förebild kan resultera i större 

arbetstillfredsställelse (J. Lankau & Scandura, 2002). Mentorskap relationer har stor potential 

att förbättra utvecklingen av individen i ett både tidigt och senare skede i karriären (E. Kram 

& Isabella, 1985). Enligt Becket (2010) är en av de största fördelarna med att ha en mentor är 

vetskapen om att det finns en person att vända sig till när jobbet blir jobbigt.  

 

Enligt M. Gannon och Maher (2012) är mentorskap viktigt för medarbetarnas utveckling och 

menar att man genom ett speciellt sammansatt mentorskapsprogram kan göra medarbetarna 

motiverade och öka lärandet. Viktiga komponenter i ett sådant mentorskapsprogram är 

matchning, förberedelse, interaktion och utvärdering (M. Gannon & Maher, 2012). 

 

Då en mentor kan ge coachning, rådgivning och utmanande uppgifter borde mentorskapet 

således ha en positiv inverkan på provet då vår uppfattning är att det borde höja kunskapen 
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och färdigheten. Att mentorn ger exponering och synlighet borde däremot inte ha någon 

inverkan på provet då ett kontaktnät visserligen kan ge skyddslingen en bra hjälp i karriären, 

men inte är någonting som testas på revisorsexamen.  

Antagande 3: ”Lära av andra” bidrar till ökad kunskap och bättre värderingar och därför finns 

ett positivt samband mellan att lära av andra och prestationen på revisorsexamen. 

INDIVIDUTVECKLING 
Detta tror vi är mer individinriktat än de tre ovanstående. De anställdas välbefinnande är ett 

viktigt inslag i företag då det har en koppling till både personalomsättning och prestanda. Om 

de anställda mår bra kommer och också företaget mår bra (M. Page, A. Vella-Brodrick, 2009; 

M. Staw, et al., 1994). Att tillsammans med en councelor kunna arbeta med att utveckla 

medarbetaren genom att sätta individuella mål kan vara oerhört betydelsefullt för en 

medarbetare. En councelor kan ses som en personlig rådgivare. Att arbeta tillsammans med en 

rådgivare kan minska ångesten, höja välbefinnandet och öka prestationsförmågan (Collins et 

al, 2012). Vi tror att det är viktigt att som individ få utvecklas och genom utvecklingssamtal 

och personlig utvecklingsplanering kan individen få ett skräddarsytt program för sin egen 

utveckling.  

Studier visar att personliga utvecklingsplaner är värdefulla för medarbetarnas utveckling och 

om man använder detta på rätt sätt kan man få ut stora vinster av det. Om utvecklingsplanerna 

innefattar att reflektera över erfarenheter kan kompetensen öka och en förbättrad 

arbetsprestation uppnås (Beausaert et al, 2011). 

Schou (1991) har visat att utvecklingssamtal har en positiv inverkan på arbetsmotivationen 

(Citerad Armbäck & Bihorac, 2012) och enligt Ronthy-Österberg (1991) ökar 

arbetsmotivationen om den anställde får möjlighet att ventilera sin arbetssituation på 

utvecklingssamtal minst två gånger om (Citerad Armbäck & Bihorac, 2012). Locke och 

Latham (1990) beskrev att det under utvecklingssamtalet är viktigt att medarbetare får 

feedback och återkoppling på mål som satts upp under föregående utvecklingssamtal, både 

personliga och arbetsmässiga (Citerad Armbäck & Bihorac, 2012) 

Det finns kunskapstest som är till för att se hur man ligger till inför provet, och dit förklarar 

Helena Nilsson, utbildningsansvarig för Stora Företag vid KPMG, att man sänder alla sina 

revisorsassistenter som avstämning inför provet (Bergqvist, 2010). ”-Testet är en bra 

avstämningspunkt på vägen inför vilka områden deltagarna behöver jobba vidare med, vilka 

utbildningar de behöver gå och vilka yrkeserfarenheter de bör komplettera med.” beskriver 

hon. 

Vi trodde inte att denna grupp hade någon direkt utveckling av medarbetarens kunskaper, 

färdigheter, erfarenheter, värderingar eller kontakter, utan vi trodde snarare att man 

undersöker vad medarbetaren behöver utveckla av dessa olika kompetensdelar, och att man 

sedan använder sig av någon av de tre ovanstående åtgärdsgrupperna. Att få individanpassade 

utvecklingsprogram kan leda till att medarbetaren får rätt sorts utbildning och rätt sorts 

coachning, och vi trodde att man på grund av detta skulle kunna skriva med godkänt på provet 

tidigare än om man skulle genomföra ett standardiserat program. Detta har dock ingen 

betydelse för vår studie då vi söker samband mellan vilka kompetensutvecklingsåtgärder som 

används och prestationen vid provet, vi tar ingen hänsyn till när provet avläggs. 
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Antagande 4: Individutveckling leder till att medarbetaren får individanpassad utveckling men 

har inget direkt samband på revisorsexamen. 

SAMMANFATTNING 
Den modell vi utformade är uppbyggd på fyra åtgärdsgrupper som innehåller olika 

kompetensutvecklingsåtgärder, formell utbildning, lära i jobbet, lära av andra och 

individutveckling. Då det finns krav på både formell utbildning och lära i jobbet innan provet 

får avläggas och vi drog slutsatsen att dessa gav mer kunskaper och färdigheter, som är 

viktiga på provet, så valde vi att fokusera på dessa två. De två andra grupperna behandlas 

också, men mer översiktligt. 

Teorin talade för att formell utbildning höjde såväl kunskaper som färdigheter och att de fanns 

mycket vinster att få ut av utbildning, men även att utbildningarna inte skulle överskattas och 

att man tillsammans med ytterligare åtgärder kunde nå bäst effekt. Vi gjorde följande 

antagande: ”Formell utbildning höjer kunskapen som ligger till grund för färdigheten och har 

därför ett positivt samband med prestationen på revisorsexamen”. 

Det finns positiva samband mellan erfarenheter och prestationen på provet och teorin talade 

för att erfarenheter var väldigt viktigt. Även feedback, återkoppling och uppföljning sades 

vara viktigt för lärandet. Vi gjorde ett antagande om dessa åtgärder som löd: 

”Arbetslivserfarenhet, uppföljning och socialt lärande ger färdigheter och har därför en positiv 

inverkan på tentandernas prestation på revisorsexamen.” 

Att samarbeta med kollegor sades vara lärorikt och man lärde mer genom att arbeta med 

kollegor i team eller grupper. Chefer hade också inflytande på arbetsplatsens lärande, det var 

deras roll var att utveckla en kultur av ömsesidigt stöd och lärande på arbetsplatsen. 

Mentorskap kunde enligt teorin både vara karriärsutvecklande och ha goda psykosociala 

effekter. Det talades bland annat om coachning, rådgivning och utmanade uppgifter. Vi gjorde 

följande antagande: ”Lära av andra bidrar till ökad kunskap och bättre värderingar och därför 

finns ett positivt samband mellan att lära av andra och prestationen på revisorsexamen.” 

Individutveckling verkade ha störst inverkan på andra beståndsdelar än just kunskaper och 

färdigheter. Personliga utvecklingsplaner verkade dock kunna ge en förbättrad 

arbetsprestation om de användes på ett visst sätt. Det antagande vi gjorde var följande: 

”Individutveckling leder till att medarbetaren får individanpassad utveckling men har inget 

direkt samband på revisorsexamen”. 

Nedan beskrivs hur vi gick tillväga för att samla in empiriskt material och vilken 

undersökningsmetod som användes. Vi beskriver också hur våra antaganden användes för att 

formulera enkätfrågor till våra respondenter, samt presenterar de resultat vi fått. 
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INSAMLANDET AV EMPIRISKT UNDERLAG 

I avsnittet om empiri beskrivs den undersökningsmetod vi använt, hur vi byggt 

upp våra enkätfrågor samt presenteras de resultat vi fått. Slutligen presenteras 

de kritiska punkter vi ser med vår studie. 

 

UNDERSÖKNINGSMETOD 
Vi genomförde en enkätundersökning. Undersökningen bestod av både öppna och slutna 

frågor som formulerats utifrån de antaganden vi gjort efter att ha studerat teorin. Urvalet 

bestod av 100 stycken tentander som samtliga skrivit revisorsexamen med godkänt resultat 

hösten 2011 eller våren 2012. Vår enkät nådde fram till 85 stycken av dessa, och besvarades 

av 46 stycken. Vi fick därmed ett bortfall på 46 %. En mer omfattande sammanfattning av vår 

undersökningsmetod finns att tillgå i ”Bilaga 3”. 

ENKÄTFRÅGOR 
I arbetet med att bygga upp enkätfrågor använde vi oss av den teori vi samlat om 

kompetensutveckling och de fakta vi hämtat från revisionsbyråernas hemsidor gällande hur de 

arbetar med kompetensutveckling. Vi valde att dela upp enkäten i 5 olika avsnitt. Ett för varje 

åtgärdsgrupp inom kompetensutveckling och ett övrigt. Vi valde att göra den uppdelningen 

för att respondenterna lättare ska få en överblick och få struktur på de frågor vi ställer.  

I det mail vi skickade till vårt urval där vi beskrev vad vi gjorde och vad enkäten handlade 

om, så förtydligade vi att samtliga frågor gällde tiden innan provet skrevs eller prestationen på 

provet. Detta för att inte behöva nämna detta i samtliga frågor. Mailet finns i sin helhet i 

”Bilaga 1” 

Vi kommer här beskriva hur vi valt att bygga upp frågorna och varför. 

Formell utbildning 

Samtliga revisionsbyråer talade om vikten av utbildning och de arbetade mycket med detta. 

Efter att ha studerat teorier om kompetensutveckling och utbildning så fick vi uppfattningen 

om att utbildningar främst höjer kunskaper hos medarbetare, och att dessa kunskaper ligger 

till grund för de färdigheter som sedan testas på revisorsexamen. Detta fick oss att göra 

följande antagande: Formell utbildning höjer kunskapen som ligger till grund för färdigheten 

och har därför ett positivt samband med prestationen vid provet för revisorsexamen. 

För att undersöka huruvida vårt antagande stämde överens med verkligheten valde vi att fråga 

vårt urval. Vi inledde avsnittet ”Formell utbildning” med en kort sammanfattning av vad 

formell utbildning innebar: ”Formell utbildning innebär de utbildningar er revisionsbyrå 

tillhandahållit, interna eller externa.”. Vi fortsatte sedan med en fråga om de genomgått 

utbildningar i arbetet innan de skrev revisorsexamen. Detta för att få bättre struktur i enkäten 

och att de som inte genomgått utbildningar inte heller ska besvara nästkommande frågor som 

rör utbildningar. Detta upplägg kommer dessutom underlätta vår analys senare då vi på ett 

mer effektivt sätt kommer att kunna sortera svaren från våra respondenter.  
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1. Har ni genomgått utbildningar i arbetet innan ni skrev revisorsexamen? (Ja/Nej) 

 

Vår andra fråga vänder sig till de tentander som har genomgått utbildningar i arbetet. De får ta 

ställning till om de tycker att det hade någon positiv inverkan på deras prestation på provet. 

Svarsalternativen går i en skala från inte alls betydelsefullt till mycket betydelsefullt. Vid 

utformandet av denna fråga stötte vi på ett problem som vi var tvungna att ta ställning till. 

Beroende på huruvida tentanden tycker att deras prestation på provet var bra eller dålig så kan 

frågan tolkas på olika sätt. Om tentanden exempelvis tycker att prestationen var dålig men att 

utbildningarna hjälpte tentanden att faktiskt få så pass många poäng som denne trots allt fick, 

så kan tentanden tycka att utbildningarna inte alls var betydelsefulla för den dåliga 

prestationen. Denna tolkning skulle innebära att vi får ett svar som vi kommer att tolka på 

motsatt sätt och därmed ge en skev bild. För att utesluta att tentanden tolkar frågan på det 

sättet så valde vi att lägga till orden ”positiv inverkan” i slutet på vår fråga, och därmed 

förtydliga vad vi är ute efter. Vi valde sedan att testa denna formulering på personer i vår 

närhet och be om deras tolkning vid olika scenarion. Samtliga tolkade frågan på det sätt vi 

önskade och vi valde då att använda denna formulering. 

2. Om ja: Hur betydelsefulla var utbildningarna ni fått genom arbetet för er prestation 

vid revisorsexamen (positiv inverkan)?  

Inte alls betydelsefulla, lite betydelsefulla, betydelsefulla, mycket betydelsefulla 

 

Vår tredje fråga efterfrågar ett beskrivande svar. Vi ber tentanderna att beskriva den inverkan 

utbildningarna haft på deras prestation på provet. Denna fråga ställer vi för att fånga in åsikter 

som annars är svåra att få vid frågor med färdiga svarsalternativ. Förhoppningen var att 

tentanderna här skulle berätta om- och i så fall på vilket sätt- utbildningarna hade påverkat 

deras prestation. 

3. Beskriv vilken inverkan utbildningarna hade på er prestation på provet. 

(Utrymme för text) 

Lära i jobbet 

Revisionsbyråerna beskrev att arbetserfarenhet var viktigt för att utveckla kompetensen och 

att de lade resurser för att öka nyttan från lärandet från erfarenheterna, exempelvis genom 

uppföljning, återkoppling och feedback. Att lära i jobbet innefattar samtliga ovanstående 

punkter och dessutom även det man lär sig genom observationer på arbetsplatsen. Sådant som 

inte har för avsikt att lära medarbetaren, utan som medarbetaren själv lär sig genom att lyssna 

på samtal mellan kollegor eller chefer.  

Tidigare forskning har funnit samband mellan erfarenheter och revisorsexamen och teorier 

talade för att erfarenheter gav färdigheter. Feedback har visat sig förbättra arbetsutövningen 

och detta tyder på att färdigheterna höjs. 

Att lära av andra och observera andras beteende och lära av hur andra agerar borde även detta 

höja färdigheterna och dessutom i viss mån värderingarna. Detta fick oss att göra vår andra 

antagande: Arbetslivserfarenhet och uppföljning har en positiv inverkan på tentandernas 

prestation på revisorsexamen. För att undersöka om detta stämmer överens med verkligheten 

utformades frågor som rör ”Lära i jobbet”. 

Vi inledde även detta avsnitt med en förklaring på vad vårt avsnitt ”Lära i jobbet” innefattade 

för någonting: ”Att lära i jobbet innebär att man lär av erfarenheter i arbetet eller på 
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arbetsplatsen. Här ingår också uppföljning med diskussioner om upplevda händelser, 

utvärderingar av genomförda arbeten, feedback o.s.v. Även sådant som ni själv lärt er från att 

observera kollegor, chefer och liknande räknas hit.”.  

Vår ursprungliga första fråga inom detta avsnitt var om tentanden hade arbetslivserfarenhet 

från yrket, men vi valde att stryka den frågan. Ett av kraven för att få skriva provet är att man 

har minst tre års erfarenhet från yrket och vi utgår därför från att samtliga har minst detta. Vår 

första fråga i detta avsnitt blev därför en fråga som ber tentanderna ta ställning till hur 

betydelsefull erfarenheten varit för prestationen på provet.  

4. Hur betydelsefulla har era erfarenheter från yrket varit för prestationen på 

revisorsexamen (positiv inverkan)? 

Inte alls betydelsefulla, lite betydelsefulla, betydelsefulla, mycket betydelsefulla 

 

Vår andra fråga inom avsnittet ”Lära i arbetet” önskade ett beskrivande svar, där vår 

förhoppning var att tentanden skulle beskriva på vilket sätt erfarenheterna påverkat på 

prestationen på provet. 

5. Beskriv vilken inverkan era erfarenheter haft på prestationen på revisorsexamen. 

(Utrymme för text) 

 

Vår nästa fråga handlade om uppföljning. Vi inledde med att fråga om tentanderna fått någon 

uppföljning för att sedan fortsätta med frågor om vilken inverkan det haft på provet. Vi valde 

att exemplifiera vad vi menade med uppföljning för att tentanderna skulle förstå vad som 

räknades som uppföljning. 

6. Har ni fått uppföljning (diskussioner, utvärderingar, feedback) från era 

erfarenheter? 

(Ja/Nej) 

 

Frågorna som följde var återigen en skala där tentanden fick ta ställning till hur betydelsefullt 

detta varit för deras prestation. 

7. Om ja: Hur betydelsefullt var detta för er prestation på revisorsexamen (positiv 

inverkan) 

(Inte alls betydelsefullt, lite betydelsefullt, betydelsefullt, mycket betydelsefullt) 
 

Vår nästa fråga kom in på att observera kollegor och chefer. Frågorna var de som följer: 

8. Har ni på er arbetsplats observerat och lärt av beteendet hos kollegor, chefer, osv?  

(Ja/Nej) 

9. Om ja: Hur betydelsefullt var detta för er prestation på revisorsexamen (positiv 

inverkan)? 

(Inte alls betydelsefullt, lite betydelsefullt, betydelsefullt, mycket betydelsefullt) 
 

Efter dessa frågor följde en uppmaning om att beskriva den inverkan uppföljningen haft för 

deras prestation på revisorsexamen. Det var meningen att denna fråga också skulle innefatta 

en uppmaning om att beskriva den inverkan som observerandet haft, men på grund av ett 

misstag blev frågan inte ställt på det sättet.  
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10. Beskriv vilken inverkan uppföljningen haft på er prestation på revisorsexamen. 

(Utrymme för text) 

Lära av andra 

Att lära av andra innebär allt som andra gör som är menat att öka mitt lärande. Det mest 

konkreta under detta avsnitt är mentorskap. En mentor kan ge utveckling i både personlig 

utveckling och karriären. E. Kram (1983) menade att en mentor kan bidra med såväl 

coachning, rådgivning och utmanande uppgifter (som höjer kunskaper och färdigheter) som 

exponering och synlighet (som kan ge ett större kontaktnät). Nauclér och Nordmark (2011) 

kunde också i sin studie presentera att mentorskap ökade både kunskapen och färdigheten. Ett 

mentorskap borde således ha en positiv inverkan på provet. En mentor fungerar också som en 

förebild och en mentor med goda värderingar kan ha en stor positiv inverkan på 

skyddslingens värderingar. Under detta avsnitt ingår även det man lär av kollegor och chefer, 

sådant som lärs ut i ett lärande syfte. 

Vårt tredje antagande blev följande: ”Lära av andra” bidrar till ökad kunskap och bättre 

värderingar och därför finns ett positivt samband mellan att lära av andra och prestationen 

på revisorsexamen.” 

 

Vi inledde avsnittet i enkäten med en kortare förklaring till vad avsnittet handlade om. ”Lära 

av andra innebär att bli lärd av chefer, kollegor eller mentorer, formella eller informella. 

Lärandet kan exempelvis ske genom samtal med kollegor eller genom samarbete med 

mentor.”. Frågorna i avsnittet är sedan uppbyggda på samma sätt som de frågor vi beskrivit 

tidigare.  

11. Har ni blivit lärd av chefer och kollegor, exempelvis genom samtal eller tips? 

(Ja/Nej) 

12. Om ja: Hur betydelsefullt var detta för er prestation på revisorsexamen 

(Positiv inverkan)? 

(Inte alls betydelsefullt, lite betydelsefullt, betydelsefullt, mycket betydelsefullt) 

13. Beskriv vilken inverkan lärandet från chefer och kollegor haft på er prestation på 

revisorsexamen. 

(Utrymme för text) 

 

Vi fortsatte sedan in på frågor som rörde mentorskap, om de haft tillgång till mentor och 

vilken betydelse det i så fall haft för prestationen. 
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14. Har ni haft en mentor? 

(Ja/Nej) 

15. Om ja: Hur betydelsefullt var detta för er prestation på revisorsexamen (positiv 

inverkan)? 

(Inte alls betydelsefullt, lite betydelsefullt, betydelsefullt, mycket betydelsefullt) 

16. Beskriv vilken inverkan mentorskapet haft på er prestation på revisorsexamen. 

(Utrymme för text) 

Individutveckling 

Detta tror vi är mer individinriktat än de tre ovanstående. Revisionsbyråerna beskrev att de 

arbetade mycket med personliga utvecklingsplaner, utvecklingssamtal och individuella mål. 

Några byråer beskrev att deras anställda fick tillgång till en egen councelor, d.v.s. rådgivare, 

som de arbetade tillsammans med för att sätta upp personliga mål och planer. En välgjord 

individuell utvecklingsplan kan leda till välmående på arbetsplatsen och förmodligen också att 

medarbetaren utvecklas snabbare än den skulle ha gjort med en standardiserad 

utvecklingsplan, och vi tror att det kan leda till att medarbetarna klarar provet snabbare, om 

byrån vet vad denna behöver hjälp med, men vi tror inte att det finns någon direkt påverkan 

på prestationen på provet. Med denna utgångspunkt gjorde vi vårt fjärde och sista antagande: 

”Individutveckling leder till att medarbetaren får individanpassad utveckling men har inget 

direkt samband på revisorsexamen.” 

Vi inledde avsnittet ”Individutveckling” med en förklaring om vad rubriken innebar: 

”Individutveckling innebär att arbeta med individuella utbildningsplaner, individuella mål, 

utvecklingssamtal och rådgivning.” I vår första fråga under avsnittet ”Individutveckling” bad 

vi tentanderna svara på om de fått tagit del av individutveckling, andra frågan bad dem ta 

ställning till hur betydelsefullt detta varit och den tredje bad dem i ord att beskriva vilken 

inverkan individutvecklingen haft på revisorsexamen. 

17. Har ni fått en individuell utbildningsplan, mål, utvecklingssamtal och/eller 

rådgivning? 

(Ja/Nej) 

18. Om ja: Hur betydelsefullt var detta för er prestation vid revisorsexamen (positiv 

inverkan)? 

(Inte alls betydelsefullt, lite betydelsefullt, betydelsefullt, mycket betydelsefullt) 

19. Beskriv vilken/vilka av ovanstående alternativ ni fått tagit del av och vilken inverkan 

de haft på er prestation på revisorsexamen. 

(Utrymme för text) 

Övrigt 

Det sista avsnittet, ”Övrigt”, syftade till att fånga in tentandernas åsikter om sådant vi 

eventuellt missat i vår uppdelning om kompetensutveckling. För att inte gå miste om viktig 

information som kan ha en påverkan valde vi att avsluta enkäten med öppna frågor där 

tentanden själv fick fylla i vad denne upplevde vara orsaken till att han eller hon skrev 

godkänt eller icke-godkänt på provet. Vi inledde med en fråga om tentanden skrivit godkänt 

eller icke-godkänt på provet för att sedan be dem besvara de frågor som var formulerade till 

just dem. 
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20. Skrev ni revisorsexamen med godkänt resultat? 

(Ja/Nej) 

 

Efter denna fråga följde sex frågor, där tre vände sig till de som skrivit med godkänt resultat 

och tre vände sig till de som skrivit med icke-godkänt resultat.  

21. Om ja på fråga 20: Vad tror NI gjorde att ni klarade revisorsexamen? 

(Utrymme för text) 

 

Denna fråga är väldigt öppen och vi visste på förhand att vi med stor säkerhet skulle få många 

irrelevanta svar på denna. Vi var medvetna om detta, men ansåg ändå att det var bra att ha en 

fråga som inte hade någon som helst inriktning och var fri för tentanden att tolka. Vår 

förhoppning var att tentanderna skulle nämna någonting som kunde kopplas till 

kompetensutveckling som vi inte tagit hänsyn till tidigare. 

22. Om ja på fråga 20: Finns det andra åtgärder er revisionsbyrå arbetat med som ni 

tror hade inverkan på ert provresultat? 

(Utrymme för text) 

 

Denna fråga var mer inriktad på vad revisionsbyrån gjort, som tentanden trodde hade inverkan 

på provet. Denna fråga var inte heller så specificerad mot kompetensutveckling, utan var av 

det mer öppna slaget. Även här kan vi få information som är irrelevant för oss och vår 

frågeställning, men förhoppningen är att kunna fånga in sådant som kan ha betydelse. 

Exempelvis kanske tentanden besitter viktig information, som han eller hon inte upplever 

ingår i kompetensutveckling och därför skulle välja att inte delge oss om frågan uttalat enbart 

handlade om kompetensutveckling. Att ställa så här pass öppna frågor är därmed ett 

strategiskt val från vår sida och även om det kommer innebära mer arbete i och med 

bortsortering vid bearbetningen så tror vi att det är värt arbetet för att fånga in så mycket som 

möjligt som är till nytta för oss.  

Sista frågan till de tentander som klarat revisorsexamen var hur tentandens revisionsbyrå 

kunnat hjälpa tentanden mer inför revisorsexamen. Denna fråga är en stor del av förklaringen 

till att vi valde att låta tentanderna vara anonyma. Tentanden kanske fortfarande arbetar på 

samma byrå som vid provtillfället och kanske är kritisk till hur revisionsbyrån arbetade med 

förberedelserna inför revisorsexamen. Det kan vara väldigt känsligt att skriva det i en enkät 

till två okända studenter som arbetar med en uppsats och man kanske därför väljer att inte alls 

besvara enkäten. Vi ansåg att vi inte hade något behov av att veta vem som svarat på vår 

undersökning och därför erbjöd vi tentanderna att vara helt anonyma i sina svar. 

23. Om ja på fråga 20: Hur hade er revisionsbyrå kunnat hjälpa er mer inför 

revisorsexamen? 

(Utrymme för text) 
 

De sista tre frågorna i vår enkät var till en början tänkt att vänds sig till dem som skrivit icke-

godkänt på revisorsexamen. De frågar efter samma information som de tre som är ovan 

beskrivna, de tre som är ställda till dem som skrivit godkänt på provet, fast med andra 

formuleringar. Då vi ändrade inriktning på grund av den låga svarsfrekvens vi fick hos dom 

som skrivit icke-godkänt, så använde vi oss inte alls av svaren på dessa frågor. 
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24. Om nej på fråga 20: Vad tror NI att ni saknade för att klara revisorsexamen? 

(Utrymme för text) 

25. Om nej på fråga 20: Finns det andra åtgärder som er revisionsbyrå arbetat med för 

att förbereda er inför revisorsexamen? 

(Utrymme för text) 

26. Om nej på fråga 20: Hur hade er revisionsbyrå kunnat hjälpa er mer inför 

revisorsexamen? 

(Utrymme för text) 

   

RESULTAT 
Vi kommer här att presentera det resultat vi fick från enkätundersökningen. Då vi använt oss 

av både frågor med stängda svarsalternativ och frågor med öppna svarsalternativ kommer vi 

att behandla våra svar på olika sätt. De frågor som har stängda svarsalternativ kommer att 

presenteras i diagramform. De frågor som har öppna svarsalternativ kommer att presenteras 

som en sammanfattning av hur vi tolkat datan. För att tolka de svar vi fått på våra öppna 

frågor tog vi hjälp av ett excel-ark. Vi skapade kategorier, exempelvis ”gav kunskaper om 

specifika områden” och ”bra rent strategiskt” och placerade sedan ut de svar vi fått under den 

kategori de hörde hemma i. När samtliga svar var sorterade så gjorde vi en första avläsning 

och bildade oss en uppfattning om vad respondenterna delgivit oss. Ibland fanns ett behov av 

en ytterligare sortering och vi bildade nya kategorier i vilka vi placerade de förra kategorierna. 

Vissa gånger krävdes inte en ny sortering och vi presenterade då våra svar utifrån de 

kategorier vi skapat allt eftersom. 

Formell utbildning 

På frågan ”Har ni genomgått utbildningar i arbetet innan ni skrev provet för 

revisorsexamen?” svarade samtliga respondenter ”Ja”. 

Svaren på frågan ”Om ja: Hur betydelsefulla var utbildningarna ni fått genom arbetet för er 

prestation vid revisorsexamen (positiv inverkan)?” fördelade sig svaren enligt följande (i %). 

34 stycken respondenter valde att lämna svar på ”Beskriv vilken inverkan utbildningarna hade 

på er prestation på provet”. När vi skulle analysera de svar vi fått så arbetade vi oss igenom 

ett svar i taget. Vi diskuterade vad nyckelordet i texten var och sorterade dem sedan i 

kategorier. De kategorier som skapades var bland andra ”rent strategiskt”, ”specifika delar” 
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och ”uppdatering”. Totalt skapades 7 kategorier. När vi sedan läste igenom våra kategorier 

under respektive kategori såg vi en tydlig uppdelning bland svaren, det fanns respondenter 

som tyckte att utbildningarna höjde kunskaperna och det fanns de som tyckte att 

utbildningarna var till stor nytta rent strategiskt. Vi skapade därför två nya kategorier, ”rent 

strategiskt” och ”högre kunskaper”. ”Rent strategiskt” innehöll 12 svar och de talade om att 

utbildningarna hjälpte dem mycket med att bygga upp svar för att få många poäng på provet, 

genomgångar av vanliga provfrågor, lärde att slå i böcker och att strukturera svaren. ”Högre 

kunskaper” innehöll 21 svar och där beskrev många att utbildningarna fokuserade på viktiga 

områden, att de hjälpte till att skapa en överblick eller helhet, att det var viktigt för att man 

skulle vara uppdaterad på nya regelverk och viktigt för att uppdatera sina gamla kunskaper. 

Lära i jobbet 

På frågan ”Hur betydelsefulla har era erfarenheter från yrket varit för prestationen på 

revisorsexamen (positiv inverkan)?” fördelade sig svaren enligt följande (i %): 

 

34 stycken valde att lämna svar på ”Beskriv vilken inverkan era erfarenheter haft på 

prestationen på revisorsexamen”. Här blev två kategorier dominerande, ”Lärorikt med 

erfarenheter” och ”Bra grund”. ”Lärorikt med erfarenheter” innehöll tio svar som samtliga var 

överens om att det man lär sig från erfarenheter är det som lär allra mest och att de provfrågor 

man stött på i verkligheten är de man kan bäst då man vet hur det teoretiska ska användas i 

praktiken. ”Bra grund” bestod av elva svar, ungefär hälften av dessa berättade att de arbetat 

med många olika slags företag och därför fått en bra grund att stå på och de andra talade om 

att erfarenheten överlag gav en bra grund att stå på. Övriga svar var rätt spridda, vissa talade 

om att de lärde sig tillämpa det teoretiska, andra att det var bra rent strategiskt och några 

talade om att erfarenheten var allt för att lyckas på provet. 

På frågan ”Har ni fått uppföljning (diskussioner, utvärderingar, feedback) från era 

erfarenheter?” svarade 42 stycken ”Ja” och fyra stycken ”Nej”. Av de som svarade ”Ja” 

fördelade sig svaren på frågan ”Hur betydelsefullt var detta för er prestation på 

revisorsexamen (positiv inverkan)?” på följande sätt (i %): 
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På frågan ”Har ni på er arbetsplats observerat och lärt av beteendet hos kollegor, chefer, 

osv?” svarade 45 stycken ”Ja” och 1 stycken ”Nej”. Av de som svarade ”Ja” fördelade sig 

svaren på frågan ”Om ja: Hur betydelsefullt var detta för er prestation på revisorsexamen 

(positiv inverkan)?” enligt följande (i %): 

 

Den fråga som kommer näst, ”Beskriv vilken inverkan uppföljningen haft på er prestation på 

revisorsexamen” skulle egentligen också ha innefattat vilken inverkan att observera kollegor, 

chefer osv, men på grund av ett misstag föll detta bort. Detta gjorde att vi i vår analys fick ta 

hänsyn till detta och vår analys skiljde sig därför mot tidigare. När vi gjorde analysen började 

vi med att läsa igenom de svar vi fått. Vi såg att respondenterna tolkat frågan olika, att några 

beskriver just vilken inverkan uppföljningen haft, några beskriver vilken inverkan 

observerandet av kollegor/chefer haft och resten beskriver vilken inverkan de båda haft. Detta 

gjorde att vi delade upp svaren i två kategorier som fick just de namnen, ”Uppföljning” och 

”Observationer”, och de som svarat på både uppföljning och observationer delade vi på, så 

den del som rörde uppföljning blev placerat i den kategorin, och samma sak med 
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observationer. Vi fick sammanlagt 24 svar, där vi valde att dela upp två stycken svar. 

”Uppföljning” fick sju stycken svar, och ”Observationer” fick 15 stycken svar. Fyra svar gick 

inte att tolka, och dessa uteslöts helt ur analysen. 

De som svarat på vikten av uppföljning har svarat att uppföljningen är bra för att veta om man 

utfört arbetet på ett bra sätt eller om man kan förbättra någonting, att det ger en djupare 

förståelse och är utvecklande att få feedback. De som svarat på vikten av att observera 

kollegor eller chefer har varit överens om att det är väldigt lärorikt att studera mer erfarna 

kollegor och ta efter deras beteende. Vissa talar om att det är bra för omdömet men att det inte 

har så stor betydelse för provet i sig, och några talar om att det ger mycket inspiration och 

motivation till att klara provet. 

Lära av andra 

På frågan ”Har ni blivit lärd av chefer och kollegor, exempelvis genom samtal eller tips?” 

svarade 45 stycken ”Ja” och en ”Nej”. Av de som svarat ”Ja” valde samtliga att besvara 

frågan ”Om ja: Hur betydelsefullt var detta för er prestation på revisorsexamen (positiv 

inverkan)?” och svaren fördelade sig enligt följande (i %): 

 

26 stycken valde att lämna svar på ”Beskriv vilken inverkan lärandet från chefer och kollegor 

haft på er prestation på revisorsexamen”. 15 stycken var överens om att det höjde 

kunskaperna och färdigheterna, och att det man främst lärde sig av var att diskutera problem 

och svåra frågor med kollegor. Några talade om att det var lärorikt att få höra om de mer 

erfarna kollegornas erfarenheter och på så vis lära sig fler situationer än de man själv upplevt. 

Fyra stycken beskrev att det varit värdefullt rent strategiskt, att de diskuterat specifika och 

typiska provfrågor med kollegorna och att de haft coachningssamtal inför revisorsexamen där 

kollegorna funnits tillhands för att ställa frågor. Övriga svar var spridda, någon menade att det 

inte alls haft någon betydelse då det ger kunskap på andra plan än just det provet testar och 

någon menade att samtliga åtgärder vi frågat om har en betydelse. 

På frågan ”Har ni haft en mentor?” svarade 25 stycken ”Ja” och 21 stycken ”Nej”. Av de som 

svarat ”Ja” besvarade samliga frågan ”Om ja: Hur betydelsefullt var detta för er prestation på 

revisorsexamen (positiv inverkan)?” och svaren fördelade sig enligt följande (i %): 
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14 stycken valde att lämna svar på ”Beskriv vilken inverkan mentorskapet haft på er 

prestation på revisorsexamen”. Det var några få som beskrev att mentorn haft stor betydelse, 

tipsat om bra utbildningar för att klara provet och att de kunnat berätta när de var redo att 

avlägga provet. Några tyckte att mentorn haft viss betydelse, de beskrev att mentorn funnits 

som stöd, gett självförtroende och pushat dem. De flesta, drygt hälften tyckte dock att 

mentorn haft ingen, eller väldigt liten betydelse för just provet i sig. De beskrev att mentorn 

varit väldigt betydelsefull i andra avseenden, exempelvis för karriären eller för välmående på 

revisionsbyrån, men att de inte haft någon inverkan alls på just provet. 

Individutveckling 

På frågan ”Har ni fått en individuell utbildningsplan, mål, utvecklingssamtal och/eller 

rådgivning?” svarade 43 stycken ”Ja” och tre stycken ”Nej”. Av de som svarade ”Ja” valde 

samtliga att besvara frågan ”Om ja: Hur betydelsefullt var detta för er prestation vid 

revisorsexamen (positiv inverkan)?” och svaren fördelade sig enligt följande (i %): 
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22 stycken valde att lämna svar på ”Beskriv vilken/vilka av ovanstående alternativ ni fått tagit 

del av och vilken inverkan de haft på er prestation på revisorsexamen”. Det rådde delade 

meningar om individutveckling haft någon inverkan på prestationen eller inte. En tredjedel av 

våra svar handlade om att individutveckling varit till stor hjälp på andra områden, men inte 

haft någon inverkan på provet. De menade att utvecklingsplaner och mål främst bidragit till 

karriärsutveckling och välmående, men inte haft någon inverkan på provet. En tredjedel av 

våra svar beskrev vad de haft för slags delar av individutveckling, exempelvis individuella 

mål eller utvecklingsplan, men beskrev inte om dessa haft någon inverkan på provet. Den 

sista tredjedelen av våra svar handlade om att individutveckling haft viss eller stor betydelse, 

och de talade främst om att deras brister uppmärksammades och att de därför kunde gå 

utbildningar som var anpassade efter just deras behov. De talade också om att målen kunde 

handla just om att bredda sina erfarenheter genom att få arbeta med olika typer av företag, 

eller att målen var motiverande och utvecklande. 

Övrigt 

Då vi valt att endast analysera de svar vi fått från tentander som skrivit provet med godkänt 

resultat har samtliga 46 stycken svarat ”Ja” på vår fråga ”Skrev ni revisorsexamen med 

godkänt resultat”. 

43 stycken valde att lämna svar på ”Om ja på fråga 20: Vad tror NI gjorde att ni klarade 

revisorsexamen?”. På denna fråga väntade vi oss väldigt blandade svar och frågan ställdes 

främst för att täcka in sådant som vi eventuellt missat. Vi fick väldigt olika svar och då de 

allra flesta beskrivit flera saker i samma text så delade vi upp svaren och samma svar kunde 

hamna under flera olika kategorier. Vi inledde med att skapa kategorier, bland andra 

”Irrelevant”, ”Åtgärdsgrupper” och ”Provet”. Allra flest svar fick vi under ”Åtgärdsgrupper”, 

där respondenterna beskrev att något av det viktigaste för att de klarat provet var sådant som 

vi redan tagit upp under våra åtgärdsgrupper. Undergruppen ”Erfarenhet” var klart 

dominerande och hela 20 stycken svarade att erfarenheten haft stor inverkan på att de klarade 

provet. De flesta av dessa beskrev att de hade erfarenheter från olika stora bolag och regler 

och att detta haft stor betydelse. Under undergruppen ”Utbildning” fick vi sju svar och de som 

svarat utbildning beskrev att utbildningarna varit viktiga för att få de grundkunskaper som 

krävdes. Ett par stycken beskrev att diskussioner med kollegor, och stöd från mentorer eller 

kollegor varit viktigt. Vi valde vidare att döpa en kategori till ”Provet” och samlade där elva 

svar som beskrev att de klarat provet på grund av att ”rätt” provfrågor kom, att de hade koll på 

tiden när de skrev provet eller att de varit lugna, effektiva eller fokuserade. 14 stycken svarade 

att de klarat provet på grund av att de lagt mycket tid på självstudier och tio stycken svarade 

att det hade med en lång och noggrann förberedelse att göra. Vi fick också några svar som var 

helt irrelevanta för vår frågeställning. 

38 stycken valde att lämna svar på ”Om ja på fråga 20: Finns det andra åtgärder er 

revisionsbyrå arbetat med som ni tror hade inverkan på ert provresultat?”. Denna fråga var 

en ”Ja/Nej”-fråga och av våra 38 svar var det sju stycken som svarat ”Nej”. Av de övriga som 

tyckte att det fanns andra åtgärder hade samtliga valt att beskriva dessa och ingen hade svarat 

ett enkelt ”Ja”. Av de som svarat att det fanns andra åtgärder har tio stycken beskrivit sådant 

som vi anser att vi redan täckt in, bland annat ”bra utbildningar” och ”spridd erfarenhet”. 15 

stycken svarade att byrån arbetade med direkta förberedelser inför provet. Fem av dessa 

beskrev att de fått s.k. ”pep-talks” inför provskrivandet, sex stycken hade deltagit på 

seminarier där problemområden diskuterats och det fanns möjlighet till att diskutera med 
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andra provskrivare. Några beskrev att de fått minskad arbetsbelastning eller avsatt tid för 

studier och någon hade blivit motiverad av chefer eller kollegor.  

36 stycken valde att lämna svar på ”Om ja på fråga 20: Hur hade er revisionsbyrå kunnat 

hjälpa er mer inför revisorsexamen?”. Tolv stycken av dessa tyckte att det inte fanns 

någonting mer deras revisionsbyrå kunnat göra. 13 stycken hade velat ha mer tid för att 

studera och en minskad arbetsbelastning inför provet. Övriga svar bestod av förslag på olika 

åtgärder som byrån hade kunnat göra. Exempel på dessa var studiecirklar, större ansvar, mer 

spridd erfarenhet, diskutera upplägg och frågor på provet och undervisning med fokus på 

provet. 

KRITISKA PUNKTER 
Då vi endast läst svaren från våra respondenter finns en risk för misstolkning av deras svar. Vi 

har varken hört tonfall, sett ansiktsuttryck eller fått möjlighet att känna av en viss stämning 

när våra frågor ställts och detta är en kritisk punkt. Vi tror dock att vi har fått tillgång till 

tillräckligt många svar för att eventuella misstolkningar inte skulle få någon betydande effekt. 

Det finns också risk att våra frågor feltolkas av respondenterna, och för att minska den risken 

var vi noggranna med våra formuleringar och testade dessa på flera personer i vår närhet 

innan enkäten skickades ut. Om någon ändå skulle ha misstolkat någon fråga så tror vi inte att 

detta svar skulle få en betydande roll i tolkningen då vi vägt samman samtliga svar och sett 

tydliga mönster. I vår enkät fanns också ett misstag, där en fråga var felaktigt ställd och inte 

tog hänsyn till en åtgärd vi egentligen hade tänkt fråga om. Detta är också en kritisk punkt. Vi 

valde att läsa svaren och se vad våra respondenter svarat och det visade sig att vi fått 

tillräckligt bra svar ändå för att kunna använda dessa. Vi har också bara valt att skicka enkäten 

till tentander från två provtillfällen, hösten 2011 och våren 2012. Det finns en risk att 

trovärdigheten sänks på grund av detta och det är vi medvetna om. Slutligen valde vi att 

bygga vår enkät efter ett mönster där vi först förklarade vad vi önskade för slags svar och 

sedan ställde frågan. Detta gjorde vi för att göra respondenterna medvetna om vilka slags 

åtgärder vi var intresserade att få svar om, och vad som hörde till vilken kategori. Detta kan 

dock innebära att vi lett in respondenten på ett spår som denne annars inte tagit. Som man 

frågar får man svar. För att undvika detta försökte vi vara så korta som möjligt i våra 

beskrivningar för att inte påverka våra respondenter mer än vi ansåg vara nödvändigt. 

SAMMANFATTNING 
Vi genomförde en webb-enkätundersökning med både slutna och öppna frågor. Vårt urval 

bestod av 100 tentander som skrivit provet med godkänt resultat. Våra åtgärdsgrupper och 

antaganden låg till grund för de frågor vi ställde till respondenterna och vi valde också att 

lägga till några frågor för att täcka in sådant som vi eventuellt missat i vår utformning av 

åtgärdsgrupperna. Vi presenterade sedan de svar vi fått, de slutna frågorna sammanställdes 

och de öppna frågorna tolkades, kategoriserades och sammanställdes därefter. Slutligen 

presenterade vi ett antal kritiska punkter i vår undersökning. Vi kommer nu fortsätta med att 

ett analysavsnitt där materialet vi presenterat ovan jämförs mot teorierna på området och 

analyseras mer ingående.  
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ANALYS 

Analysavsnittet kommer inledas med en sammanfattning av vårt teoriavsnitt om 

kompetens och kompetensutveckling. Efter detta kommer vi att analysera de 

olika åtgärdsgrupper vi arbetat med, där varje avsnitt kommer att inledas med 

en sammanfattning av vad teorin sagt oss. 
 

KOMPETENS OCH OBEROENDE 
Kompetens och oberoende är två nyckelord inom revisionsyrket. Oberoende innebär att 

revisorn ska kunna upprätta en revision objektivt och opåverkad av omständigheter runt 

omkring. I Sverige används den så kallade ”Analysmodellen” för att testa revisorns 

oberoende. Viktigt är också att revisorn besitter tillräcklig kompetens för att upprätta en 

revision. Vi valde att se på kompetens som fem olika beståndsdelar, kunskaper, färdigheter, 

erfarenheter, värderingar och kontakter, och lät oberoendet bli en del av värderingar.  

KOMPETENSUTVECKLING 
Kompetensutveckling kan ses som alla de åtgärder med syfte att öka handlingsförmågan 

gällande en viss uppgift hos individen. Vi använde oss av teorier och litteratur om 

kompetensutveckling och information om hur revisionsbyråerna arbetade med 

kompetensutveckling och utvecklade en modell som täckte in det arbete som 

revisionsbyråerna lade ned på detta. Den modell vi utvecklade innebar fyra åtgärdsgrupper, 

”Formell utbildning”, ”Lära i jobbet”, ”Lära av andra” och ”Individutveckling” där de två 

förstnämnda är mer inriktad på att utveckla kunskaper och färdigheter medan de övriga två är 

mer inriktad på att öka andra delar, exempelvis kontakter och välmående. Vi lade fokus på de 

två förstnämnda då dessa syftar till att öka de delar av kompetensen som testas på 

revisorsexamen.   

FORMELL UTBILDNING 
Det krävs tre års såväl teoretisk som praktisk utbildning för att få skriva revisorsexamen. Den 

praktiska utbildningen ska följa ett utbildningsprogram som innefattar dels utbildningar och 

kurser, och dels praktik på en revisionsbyrå för att lära sig tillämpa sina erhållna kunskaper. 

Samtliga revisionsbyråer beskrev på sina hemsidor att de arbetade mycket med utbildningar 

och att detta var viktigt för att öka kompetensen hos sina medarbetare. Dels 

specialistutbildningar inom revision, och dels utbildningar i exempelvis nätverkande eller 

annat för att utveckla medarbetaren.  

Tidigare studier har visat att utbildningar höjer såväl kunskaper som färdigheter (Way, 2002). 

Utbildningar höjer främst kunskaperna men genom att sedan använda sina kunskaper ökar 

färdigheterna. Det finns också studier som visar att utbildningsnivån har ett positivt samband 

med prestationen på amerikanska motsvarigheten till revisorsexamen, CPA exam och 

dessutom har studier visat att en ökning av minimikraven som krävs för att få avlägga CPA 

exam skulle förbättra resultaten (E. Jackson, 2006). Studier har också visat att det finns starka 

samband mellan självstudier och prestationen på provet (Dunn & Hall, 1984; Titard & Rusell, 

1989; D. Lindsay et al, 2009). Även fast självstudier inte ingår i det vi kallar ”Formell 

utbildning”, då det vid självstudier är medarbetaren själv som tar ansvar för att öka sin 

kunskap, men det är ändå intressant att nämna i sammanhanget.  



 

 

57 

 

Man får dock inte överskatta utbildningarnas möjligheter, det har visat sig att utbildningarna 

ger en bra grund men att man sedan måste arbeta med sina kunskaper för att maximera 

lärandet. Exempelvis kan man få ut en högre effekt genom självutvärdering, men detta ger 

känslomässiga vinster snarare än lärande. 

Då utbildningar höjer kunskaperna och det krävs stora kunskaper för att klara revisorsexamen 

antog vi att utbilningarna skulle ha en positiv inverkan på provet och detta låg till grund för 

vårt första antagande: ”Formell utbildning höjer kunskapen som ligger till grund för 

färdigheten och har därför ett positivt samband med prestationen vid provet för 

revisorsexamen.”.  

I vår enkätundersökning visade det sig att samtliga av våra 46 respondenter hade fått tagit del 

av utbildningar i arbetet och att samtliga dessutom ansåg att utbildningarna varit 

betydelsefulla eller mycket betydelsefulla för deras prestation på revisorsexamen. Detta tyder 

på att utbildningarna är väldigt viktiga för att klara revisorsexamen. Av dessa 46 stycken 

valde 34 att lämna en beskrivning på vilken inverkan utbildningarna haft på provet. Detta är 

ett diagram som presenterar hur svaren var fördelade bland våra respondenter (i %):  

 

De svar vi lagt i kategorin ”Uppdaterad”, är de svar i vilka respondenterna beskrivit att 

utbildningarna gjort dem uppdaterade i såväl nya områden som gammal kunskap som behöver 

repeteras. ”Specifika delar” är en kategori som många svar hamnade i, de beskrev att 

utbildningarna fokuserat på specifika delar och gett specialistkunskaper som varit värdefulla. 

En utbildning som flera nämnde var hur man upprättar en revisionsberättelse, och den 

kunskapen hade varit till stor nytta på revisorsexamen. Flera respondenter talade om att 

utbildningarna gav en bra ”överblick” över många områden och att det haft en stor inverkan. 

En respondent beskrev att utbildningarna hjälpte till att knyta tidigare kunskaper till 

färdigheter. Nästan 30 % av våra respondenter beskrev att utbildningarna hade varit till stor 

hjälp ”rent strategiskt”, att utbildningarna tagit upp typiska provfrågor, klassiska fallgropar 

och beskrivit hur man bör lägga upp sina svar för att få mest poäng. Några gav exempel på 

”utbildningar” som haft stor inverkan, exempelvis FARs kurs, och slutligen beskrev några att 

utbildningarna var det som gav ”grunden att stå på”. Efter ytterligare en tolkning såg vi att det 

fanns två tydliga uppdelningar i de svar vi fick, 21 stycken var överens om att utbildningarna 

på något sätt var kunskapshöjande och att den ökade kunskapen var viktig för att klara provet. 

Övriga 12 stycken tyckte att utbildningarna varit nyttiga rent strategiskt då de behandlat 

vanliga provfrågor och varit till hjälp att bygga upp svar för att få flest poäng o.s.v.  
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Av de 21 stycken som tyckte att utbildningarna varit kunskapshöjande hade de olika åsikter 

om på vilket sätt de var kunskapshöjande. Ungefär hälften tyckte att utbildningarna var 

nyttiga då de behandlade specifika områden. Fem stycken svarade att det varit viktigt med 

utbildningar då det gjorde att man hela tiden var uppdaterad om nya regler och lagar, eller att 

utbildningarna höll dem uppdaterade om sådant som fortfarande gällde men som annars lätt 

glömdes bort. Resterande ansåg att utbildningarna gav en bra grund med spridd kunskap inom 

många områden och gjorde att man fick en bra överblick. 

Det finns krav på att man behöver minst tre års teoretisk utbildning och minst tre års praktisk 

utbildning för att få skriva provet. Den teorietiska utbildningen görs på högskola eller 

universitet och detta avser inte revisorsexamen att testa då man förutsätts besitta höga 

kunskaper i och med att man erhållit en kandidatexamen (prop. 1994/95:152). Den praktiska 

utbildningen på tre år följs av en utbildningsplan som innehåller både utbildningar i jobbet 

och praktik för att praktiskt tillämpa de kunskaper som erhålls. I och med att 

vidareutbildningar är ett krav för att ens få avlägga revisorsexamen tyder det på att de är 

väldigt viktiga. Detta har vi fått bekräftat också från samtliga respondenter som svarat att de 

varit till stor betydelse. Då vi frågade tentanderna vad de trodde gjorde att de klarade 

revisorsexamen så beskrev en fjärdedel att det berodde på att de fått relevanta utbildningar 

eller ett väl sammansatt utbildningspaket. Revisionsbyråerna lägger ner stora resurser på att 

utbilda sin personal för att öka kunskaperna och med tanke på hur värdefullt det upplevs bland 

tentanderna så verkar detta vara ett vinnande koncept. 

Levin och Kelley (1994) beskrev att man inte skulle överskatta vikten av utbildningar då 

dessa inte kan göra allt jobb på egen hand och att det var viktigt att sedan tillämpa eller arbeta 

vidare med sina erhållna kunskaper för att nå maximalt lärande. De flesta av våra 

respondenter var inte inne på detta spår, de menade snarare att de fick högre kunskaper som 

var nyttiga på provet, eller att de blev direkt hjälpta inför provet. Några beskrev dock detta 

och menade att utbildningarna var en bra grund att stå på, och att det tillsammans med 

erfarenheter var väldigt betydelsefullt. Kravet som finns för att få skriva revisorsexamen talar 

för samma idé, då man behöver dels utbildning för att höja kunskaperna, och dels praktik för 
att få tillämpa kunskaperna, för att få skriva provet. Många har talat om att erfarenheter är det 

allra viktigaste för att klara provet, då det först är då man lär sig hur allt fungerar i 

verkligheten, men detta kommer diskuteras mer under avsnittet ”Lära i jobbet”. Vi hade 
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väntat oss fler svar som beskrev vikten av utbildningar och erfarenheter i kombination, att 

utbildningarna var grunden som sedan tillsammans med erfarenheter gav störst lärande. Våra 

respondenter menade dock snarare att utbildningarna i sig varit väldigt viktiga, att de hade 

gått igenom problemområden och sådant som hade direkt inverkan på provprestationen. Detta 

kan både betyda att provet trots allt i stor utsträckning testar kunskaper, att våra respondenter 

inte reflekterar över vilken erfarenhet ”sin” kunskap kompletteras med eller att de helt enkelt 

inte kopplar samman utbildningarna och erfarenheterna i svaren på våra enkätfrågor. En av 

våra respondenter beskrev sambandet mellan utbildningar och erfarenheter såhär: ”Bra 

resultat på provet är naturligtvis en kombination av utbildning och praktisk erfarenhet av 

klientarbete.”. Vi tror att utbildningarna har mycket stor inverkan på revisorsexamen, och så 

långt är vi överens med våra respondenter. Våra respondenter tyckte främst att de gav väldigt 

mycket kunskaper som var till stor nytta på provet, att lära sig göra en revisionsberättelse eller 

strukturera i provfrågorna till exempel. Vi tror dock att utbildningarna bidrar med mer än de 

flesta av respondenterna beskriver. Exempelvis kopplingen med erfarenheter. Vi tror också att 

utbildningarna kan ha viss psykologisk verkan, att man följer ett utbildningsprogram för att 

klara provet och när man är ”fullärd” så kanske man har stort självförtroende och att detta har 

viss betydelse. Vid en ytterligare genomgång av våra respondenters svar så fann vi några svar 

som bekräftade detta. En respondent skrev såhär: ”Man hade samlad information samt en 

känsla över helheten, d.v.s. vad som skulle kunna komma. Detta gjorde att man var 

avslappnad och kände sig väldigt förberedd”. Ytterligare tre respondenter var inne på samma 

spår och beskrev hur viktigt det var att vara mentalt förberedd inför provet och att 

utbildningarna hade hjälpt med detta. Utbildningarna hade gjort dem trygg och väl förberedd.  

Teorin talade mycket om vikten av självstudier för att klara provet och detta var någonting 

som bekräftades av våra respondenter (Dunn & Hall, 1984; Titard & Rusell, 1989; D. Lindsay 

et al, 2009). Då vi frågade respondenterna vad de trodde det var som gjort att de klarade 

provet svarade en tredjedel att självstudier varit en bidragande faktor. Detta är visserligen 

ingenting som revisionsbyråerna kan bidra med men vi tycker ändå att det är värt att nämnas 

eftersom det också handlar om att studera, att öka kunskaperna eller uppdatera sin befintliga 

kunskap. På vår fråga om vad revisionsbyråerna hade kunnat göra för att hjälpa ytterligare 

svarade en tredjedel av respondenterna att de gärna hade fått mer tid avsatt för studier inför 

provet, eller en minskad arbetsbelastning veckorna före. Detta kan vara någonting för 

revisionsbyråerna att tänka på inför kommande prov.  

Vi tror att det kommer att behövas egen pluggtid för att få ut maximalt av utbildningarna, 

likväl som de behöver kompletteras med arbetslivserfarenhet. Utbildningarna ger individen 

möjlighet att utöka sin kunskap men för att kunna använda kunskapen i praktiken behöver 

individen få öva på att använda den också. Vi tror inte att den tid som avsätts för utbildningar 

täcker den tid som krävs från individen för att lära sig ordentligt. Vi tror att utbildningarna ges 

och individen sedan får avsätta egen tid för att plugga in kunskaperna ordentligt och detta 

borde bli viktigt inför revisorsexamen. Där är det extra viktigt att få repetera alla de kunskaper 

som man fått tillhanda genom utbildningar. Revisionsbyråerna kan då hjälpa sina anställda 

genom att ge dem tid att plugga. Att avsätta pluggtid är egentligen inte en 

kompetensutvecklingsåtgärd men den kan ändå nämnas som en väldigt liten åtgärd från 

revisionsbyråernas sida för att maximera lärandet. 

Samtliga av våra respondenter har svarat vilken direkt verkan utbildningarna har haft, 

exempelvis att de höjt kunskaperna eller varit till hjälp rent strategiskt. Enligt Way (2002) 

höjer utbildningar motivationen till att tillämpa kunskaperna i arbetet. Det är spännande att 
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spekulera i att utbildningarna kanske har en mer indirekt verkan än vad våra respondenter 

beskrivit, att utbildningarna ger motivation till att tillämpa kunskaper, som i sin tur påverkar 

och höjer färdigheterna än mer än vad själva kunskapen från utbildningen i sig gett.  

Utifrån de teorier som finns om utbildning formade vi ett antagande som löd: ”Formell 

utbildning höjer kunskapen som ligger till grund för färdigheten och har därför ett positivt 

samband med prestationen vid provet för revisorsexamen.”. Vi tycker att vårt antagande 

stämmer bra på hur våra respondenter svarat, att det varit viktigt för revisorsexamen. Dock 

verkar utbildningarna ha varit betydelsefulla på flera andra sätt än vi från början trodde. Vi 

trodde från början att utbildningarna generellt höjde kunskaperna som låg till grund för de 

färdigheter som sedan kom med praktiskt arbete. Vår föreställning var att utbildningarna var 

ganska grundläggande och översiktliga. Det visade sig att vissa utbildningar var inriktade på 

väldigt specifika områden, exempelvis behandlade typiska provfrågor eller vanliga 

problemområden och att det varit betydelsefullt.  

LÄRA I JOBBET 
Att lära i jobbet innebär att man lär av sina erfarenheter, genom att arbeta vidare med sina 

erfarenheter eller genom att observera kollegor och chefer på arbetsplatsen. Det finns krav på 

erfarenheter för att få skriva provet och det tyder på att det är väldigt viktigt. På hemsidorna 

beskrev revisionsbyråerna att stor del av kompetensen kom från just erfarenheter eller arbetet 

med dessa. Att få arbeta med sina erfarenheter, få feedback eller diskutera med kollegor kan 

vara väldigt lärorikt (B. Kellett et al, 2009; de Haan, 2006; Sofo et al, 2010). Action-learning 

är ett sätt att få arbeta med sina erfarenheter, detta görs i grupper och man diskuterar 

tillsammans med andra om hur man agerat eller skulle ha agerat. Studier har visat att action 

learning leder till bland annat en ökad samarbets- och problemlösningsförmåga (Pounder, 

2009).  

Vad man har för plats på kontoret kan ha stor betydelse för lärandet av kollegor och studier 

har visat att det är väldigt lärorikt att imitera och studera kollegor (Nauclér & Nordmark, 

2011; J. Nordman & Wolff, 2012). Även feedback på utfört arbete har visat sig varit väldigt 

utvecklande (Jamtvedt et al, 2006; Eraut 2007). En klar och tydlig feedback ger bäst resultat 

(Feys, Anseel & Wille, 2011). Något annat som visat sig vara utvecklande är att man som 

medarbetare får utmanande arbetsuppgifter (Maurer, 2002). 

Tidigare forskning har också visat att arbetslivserfarenheter har ett positivt samband med 

prestationen på revisorsexamen (Titard & Rusell, 1989), och att erfarenheter bland annat 

ökade kännedomen om typiska fel inom revisorsyrket och att man därför kan undvika dessa i 

högre utsträckning (Tubbs, 1992). Ovanstående låg till grund för vårt andra antagande, 

”Arbetslivserfarenhet, uppföljning och socialt lärande ger färdigheter och har därför en positiv 

inverkan på tentandernas prestation på provet för revisorsexamen.”. 

Av våra respondenter svarade samtliga att erfarenheter varit betydelsefulla eller mycket 

betydelsefulla och det fanns en klar övervikt på mycket betydelsefulla då drygt 80 % svarade 

detta alternativ. När vi frågade tentanderna om vad de trodde gjorde att de klarat provet 

svarade över hälften erfarenheter. Många av de som svarat att erfarenheter är viktigt har 

beskrivit att det först är när man får erfarenheter som man lär sig koppla ihop teorin med 

praktiken och att det är väldigt viktigt för att klara provet då det krävs att man vet hur allt 

fungerar i verkligheten. Själva provet består av ett antal praktikfall som ska lösas och det 

krävs då att man både vet var man ska söka lagrum för att lösa frågorna och att man vet hur 
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dessa ska tillämpas i verkligheten. 34 stycken valde att besvara vilken inverkan erfarenheterna 

haft på prestationen och resultatet var följande (i %): 

 

 

Här fick vi två dominerande kategorier. Den ena var att arbetslivserfarenheter lär mest, att de 

frågor som kommer på provet som man kan knyta an till egna erfarenheter är de frågor som 

går lättast att lösa. De beskriver också att man lär sig mycket bättre av att uppleva saker än att 

läsa sig till lösningar på olika problem. Den andra dominerande kategorin talade om att de fått 

en bred grund att stå på inför provet med arbete med både mindre och större företag och 

därför fått tillämpa olika slags regler och att detta gjorde att de klarade provet. De andra 

kategorierna består av svar som talar om att det är lag på erfarenheter, att erfarenheterna var 

viktiga för att få träna på att tillämpa kunskaperna, att erfarenheterna varit till stor hjälp rent 

strategiskt eller att erfarenheterna varit allt för att klara provet. Det finns sedan tidigare 

forskning som visar att erfarenheter har ett positivt samband med prestationen på provet och 

vi tycker att våra respondenter gett i stort sett samma svar; erfarenhet är viktigt för att klara 

revisorsexamen. Just det här med att det är viktigt med bred kunskap talade examensrådet om 

i Balans, nr 10, 2006. De menade att det var svårt att klara provet om man var för 

specialiserad och att det var viktigt att man hade spridda erfarenheter. Detta var någonting 

som våra respondenter berättade om, ”Yrkeserfarenhet från blandad portfölj”, ”blandat 

erfarenhet från stort och smått”, och ”att ha en bred grund av många olika typer av klienter 

och storlekar är A och O för att klara provet.”. En respondent beskrev det allra viktigaste för 

att denne klarat provet var att ”Jag har haft möjligheten att jobba med både stora och små 

bolag, vilket har inneburit att jag kommit i kontakt med olika frågeställningar. Jag har haft 

möjlighet att arbeta med koncernfrågor, IFRS likväl som plånboks- och ägarfrågor.”. 

Som vi nämnt tidigare finns det krav på att tillämpa sina kunskaper genom praktiskt arbete för 

att få skriva revisorsexamen. Detta tyder på att det inte räcker med att besitta stora kunskaper 

för att klara revisorsexamen, utan att man även måste hantera att tillämpa dessa i verkligheten. 

Vi tror att kunskaper fungerar som grund inför provet men att dessa måste kompletteras med 

arbetslivserfarenhet för att man ska få ett godkänt resultat.  En av våra respondenter beskrev 

hur viktig erfarenheten var såhär: ”Går ej att ersätta denna kunskap med teoretisk kunskap. 

Att fatta ett beslut är svårt att göra enbart på grund av vad teorin säger. Erfarenhet är viktigt 

när bedömningsfrågor kommer”. Man får mycket kunskaper från högskolan eller universitetet 

och vi tror att det är mycket som faller på plats när man sedan börjar tillämpa alla de 

kunskaper man har med sig sedan tidigare. Om man tillämpar detta på Kolbs modell om 
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erfarenhetsbaserat lärande så tror vi att man genom att komplettera sina kunskaper med 

erfarenheter och reflekterande kan nå ett högre lärande. 

Vi frågade också om det varit viktigt att få följa upp sina erfarenheter och att få feedback från 

arbetslivserfarenheter och här blev svaren mer spridda. Ungefär 40 % tyckte att det varit lite 

betydelsefullt och ungefär 40 % tyckte att det varit betydelsefullt. På vår fråga om vilken 

inverkan uppföljningen haft så fick vi 24 svar som beskrev vikten av feedback eller någon 

annan uppföljnings- eller återkopplingsåtgärd. De flesta respondenter beskrev att det var 

lärorikt att få veta vad andra ansåg om deras sätt att utföra ett arbete på, om man hanterat det 

på ett bra sätt eller om man kunde förbättra någonting. Det vi lärt oss av att studera teorier om 

feedback och uppföljning är att det är viktigt och att ju tydligare feedback man får desto större 

blir lärandet. Feedbacken kan leda till att man utför sitt arbete på ett bättre sätt.  

Efter att ha studerat teorin fick vi uppfattningen om att dessa åtgärder borde ha en positiv 

inverkan på revisorsexamen eftersom vi trodde att det ökade färdigheterna. Att få feedback på 

utfört arbete exempelvis borde leda till att man får konkreta tips och råd på hur man skulle 

kunna hantera situationen annorlunda och det blir också en form av erfarenhet. Sådant som 

man kanske kommer att minnas nästa gång man ställs inför samma problem, och som kanske 

är lättare att minnas än att läsa sig till hur man ska hantera en viss situation. Action-learning 

är en form av återkoppling som enligt teorin ökar samarbets- och problemlösningsförmågan. 

Action-learning handlar mycket om att arbeta i grupp med att olika fall och diskutera hur man 

hanterat situationen och eventuella alternativa lösningar. Detta borde också vara någonting 

som har en positiv inverkan på revisorsexamen då vi tror att detta också blir till en form av 

erfarenheter. Det var dock ingen av våra respondenter som talade om att detta var av någon 

större vikt. Ett par nämnde att samtliga feedback-, uppföljnings- eller återkopplingsåtgärder 

varit väldigt viktiga för prestationen, men ingen talade specifikt om action-learning. Detta 

behöver dock inte betyda att det inte är viktigt då de kanske ser ett eventuellt action-learning-

arbete som en del av uppföljning eller erfarenheter. Vi tror att action-learning är ett begrepp 

på en mycket specifik metod och att vi egentligen söker efter ett vidare begrepp. Ett begrepp 

som mer handlar om att återkoppla arbetet, utan att det sker på exakt det sätt som action-

learning beskriver, och att det är därför vi nu i efterhand får svårt att analysera just action-

learning. Dock så tror vi att exempelvis återkoppling av arbete, såsom feedback, diskussioner 

om utfört arbete och liknande har liknande effekter som action-learning. Pounder (2009) 

talade om att action-learning bidrar till ökad samarbets- och problemlösningsförmåga. Då 

action-learning handlar om att arbeta i grupp och diskutera utförda arbeten, finna alternativa 

lösningar på utförda arbeten och dela erfarenheter så tror vi att samarbetsförmågan grundar 

sig i grupparbetet och problemlösningsförmågan i själva diskuterandet. Om detta stämmer så 

innebär det att återkoppling och feedback bidrar till ökad problemlösningsförmåga (som i sin 

tur underlättar på revisorsexamen). 

Att arbeta i grupp kunde dock ha negativa effekter också, B Kellett et al (2009) beskrev att 

den genomsnittliga gruppmedlemmen upplevde sig mer effektiv än de övriga och att man 

därför riskerade att underskatta sina kollegor och själv inte presterade fullt ut.  

I teorin lärde vi oss också om vikten av att observera kollegor och chefer. Nordman och Wolff 

(2012) beskrev att det var väldigt lärorikt att titta på och imitera kollegor och deras beteende. 

Av våra respondenter hade 45 stycken observerat kollegor och chefer och endast en uppgav 

att de inte gjort detta. Av de 45 stycken som hade observerat svarade ungefär 40 % att detta 

varit betydelsefullt, ungefär 30 % att det varit mycket betydelsefullt och ungefär 30 % att det 
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varit lite eller inte alls betydelsefullt. Av de 15 stycken som beskrivit vilken inverkan 

observerandet haft på prestationen på revisorsexamen var samtliga överens om att det är 

lärorikt att studera mer erfarna kollegor. Några av dem beskrev att det inte hade någon vidare 

betydelse för provet utan att det mest var bra för omdömet, andra talade om att kollegorna 

fungerade som inspirations- och motivationskälla, och att detta fick en positiv inverkan på 

provet.  

Boud och Middleton (2003) beskrev att det informella lärandet var omfattande, att en stor del 

av lärandet kom från just observationer. Detta bekräftade våra respondenter då 70 % ansåg att 

det varit betydelsefullt eller mycket betydelsefullt. Att 30 % inte ansåg att det varit speciellt 

viktigt finns det olika förklaringar till. Endera anser dessa att det lärande som kommer från 

observationer inte är lärande för just revisorsexamen. Eller också inser de inte hur pass 

lärande observerandet egentligen är. Gibson (2004) beskrev att anställda förlitar sig på de 

observationer de gör när de gäller att passa in i normerna och omgivningen. En av våra 

respondenter beskrev att denne inspirerades att göra lika som de kollegor denne observerade 

och att det var bra för omdömet. En annan beskrev att det var väldigt utvecklande att studera 

sina kollegor. 

Utifrån att studera vår teori formade vi ett antagande som låg till grund för enkätfrågorna, 

”Arbetslivserfarenhet, uppföljning och socialt lärande ger färdigheter och har därför en positiv 

inverkan på tentandernas prestation på provet för revisorsexamen”. Det har visat sig tydligt att 

arbetslivserfarenheter har en stor inverkan på prestationen på revisorsexamen och de flesta 

verkar vara överens om att det är väldigt lärorikt att få uppleva verkliga händelser och att det 

lär mer än att läsa sig till hur man ska hantera olika situationer. Uppföljning och socialt 

lärande tyckte många var viktigt, men detta var inte lika tydligt som vikten av 

arbetslivserfarenheten. Det visade sig dock vara många som upplevde en kombination av 

samtliga som viktiga för prestationen och inte direkt särskilde åtgärderna åt. 

LÄRA AV ANDRA 
Lära av andra innebär det vi lär oss från mentorer eller genom exempelvis samtal och tips 

med kollegor eller chefer. Sådant som är tänkt att vara lärande, till skillnad från sådant som 

man lär genom att observera på arbetsplatsen som vi beskrev tidigare under ”Lära i jobbet”. 

Mentorskap har visat sig vara bra på många olika sätt för skyddslingen, dels kan det höja 

tekniska kunskaper och dels för att utveckla kompetensen och effektiviteten. 

Det finns flera funktioner mentorskapet kan ha, både psykosociala och karriärsutvecklande (E. 

Kram, 1983; J. Lankau & Scandura, 2002). Exempel på psykosociala är att skyddslingen får 

en förebild, rådgivning eller vänskap (E. Kram, 1983). Exempel på karriärsutvecklande är 

ökat kontaktnät, coachning och utmanande uppgifter. Detta tyckte vi tydde på att mentorskap 

och att lära av kollegor och chefer var nyttigt för karriären eller för välmåendet men inte var 

någonting som testades på provet och det gjorde att vårt tredje antagande blev följande: ”Lära 

av andra bidrar till ökad kunskap och bättre värderingar och därför finns ett positivt samband 

mellan att lära av andra och prestationen på provet för revisorsexamen.”. 

45 stycken svarade att de hade blivit lärd av chefer och kollegor och endast en svarade att de 

inte hade det. Av de 45 som hade blivit lärd svarade ungefär 90 % att det varit betydelsefullt 

eller mycket betydelsefullt för prestationen på revisorsexamen. Av de 26 stycken som valde 

att beskriva vilken inverkan detta haft beskrev 15 stycken att det varit lärorikt att kunna 

diskutera problem och svåra frågor med kollegor. Andra talade om att man genom samtal med 
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kollegor fick höra om olika situationer de varit med om och därigenom lära från deras 

erfarenheter. Svaren fördelades enligt följande:  

 

Tydligt var att detta var någonting som var väldigt lärande, att man lärde mycket av att 

samtala med kollegor om svåra frågor eller problem man stötte på. De övriga svar vi fick var 

spridda, att det varit till hjälp att diskutera specifika provfrågor med kollegor eller att 

kollegorna funnits tillhanda vid frågestunder inför provet. Vissa svarade också att det bidrar 

till en högre kunskap på andra områden, exempelvis hur man arbetar med datasystemen på 

arbetsplatsen eller likande, men att det inte haft någon vidare betydelse för revisorsexamen. 

Sammantaget har ändå diskussioner och samtal med kollegor visat sig vara väldigt lärorikt 

och betydelsefullt inför revisorsexamen.   

25 stycken av våra respondenter hade haft en mentor och 21 stycken hade inte haft detta. Av 

de som haft mentor tyckte ungefär 70 % att detta varit lite eller inte alls betydelsefullt, och 

endast 30 % att det varit betydelsefullt eller mycket betydelsefullt. Vi fick 14 beskrivningar på 

vilken inverkan mentorskapet haft på revisorsexamen och resultatet var följande (i %):  
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Häften av dessa tyckte att mentorskapet inte haft någon betydelse alls, eller en väldigt liten 

påverkan på provet. Gemensamt för dessa var att de tyckte att mentorn varit värdefull i andra 

avseenden, att mentorn hade haft en positiv inverkan på karriärsutvecklingen exempelvis. De 

som tyckte att mentorn haft en positiv inverkan på revisorsexamen beskrev främst att detta 

berodde på att mentorn stöttat dem och gett dem större självförtroende inför avläggandet. 

Vissa beskrev också att mentorn kunnat ge konkreta tips på värdefulla utbildningar inför 

provet och avgöra när tentanden var redo att avlägga provet och att det därför varit till hjälp 

rent strategiskt. 

Teorier och studier om mentorskap har visat att mentorskapet kan ge en rad olika fördelar. De 

flesta av dessa talar om välmående, vänskap och mer känslomässiga vinningar (J. Lankau & 

Scandura, 2002; E. Kram, 1983). Även karriärshjälp nämns, och de som är till störst intresse 

för vår studie är att en mentor kan ge rådgivning, coachning och utmanade arbetsuppgifter och 

att dessa borde vara såväl kunskaps- som färdighetshöjande (E. Kram, 1983). Av våra 

respondenter upplevde vi att de svar vi fått talade för motsatsen. Ingen av våra respondenter 

beskrev att mentorskapet utvecklat kunskaper eller färdigheter utan de flesta var överens om 

att mentorskapet bidrog till mer känslomässiga vinster. De som tyckte att mentorskapet varit 

betydelsefullt talade dock om att de fått stöttning och att det hade gett en positiv effekt på 

revisorsexamen och detta hör ihop med den coachning som teorin beskrev. Becket (2010) 

beskrev att mentorn var väldigt betydelsefull då medarbetaren vet vart denna kan vända sig. 

Vi tror att det är bra att veta vem man kan kontakta sig utan att man är till besvär. Vi tror 

också att det ibland kan vara svårt att veta vem man ska fråga utan att vara i vägen och om 

man har en mentor så kanske man har lättare att vända sig till denne för att fråga om man 

behöver hjälp. Detta skulle kunna ha en positiv inverkan på provresultatet då man kan vända 

sig till en mentor och få diskutera saker man har svårt för eller om man behöver annan 

stöttning. En av våra respondenter har beskrivit vikten av just få diskutera frågor man är 

osäker på, och vi tror att en mentor som man är bekväm med så kanske detta underlättar just 

detta, att våga be om hjälp och få möjlighet att diskutera.  

Det visade sig att mentorskapet hade många positiva effekter på medarbetarna, även om våra 

respondenter var ganska överens om att det inte hade så stor inverkan på provet. En av våra 

respondenter beskrev mentorskapets inverkan på revisorsexamen såhär: ”Mentorskapet avser 
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inte den typen av tekniska frågor utan mer mjuka värden inom karriär och trivsel”. 

Respondenten tyckte att mentorskapet inte hade haft någon inverkan alls på provet. Denna 

åsikt är vanligt förekommande i svaren och vi började fundera över detta. Många av 

respondenterna beskrev att mentorskapet bidragit till ökad trivsel, självförtroende och 

inspirerat dem till vidare utveckling, men att det inte haft någon som helst inverkan på 

prestationen på revisorsexamen. Vi tror att det kan finnas en indirekt effekt här som många 

inte tar hänsyn till. Att trivas på arbetsplatsen, vilja utvecklas vidare och få högre 

självförtroende borde göra att man lyckas bättre på revisorsexamen. Många talade om vikten 

av att vara mentalt förberedd och tro på sig själv och om man haft en mentor som arbetat med 

individernas självkänsla och personliga utveckling så skulle detta kunna ha viss positiv 

inverkan på revisorsexamen. Att mentorskapet dessutom kan bidra till ökad trivsel skulle 

också kunna ha viss inverkan. Vi tror att om man trivs på arbetsplatsen, så kanske man tvivlar 

mindre på att man inte är på rätt väg. Man kanske tycker att man gjort rätt vägval, att man 

brinner lite mer för att utvecklas, vill bli som kollegorna osv. och därför kämpar mer för att nå 

ett godkänt resultat, medvetet eller omedvetet. Om man istället inte skulle trivas på jobbet så 

kanske det skulle ligga närmare tillhands att tvivla på om man verkligen var på rätt spår. 

Det antagande vi gjorde utifrån teorier om ”Lära av andra” löd såhär: ” ”Lära av andra” bidrar 

till ökad kunskap och bättre värderingar och därför finns ett positivt samband mellan att lära 

av andra och prestationen på revisorsexamen.”. Detta antagande både stämmer och inte 

stämmer. Att lära av kollegor genom diskussioner visade sig vara väldigt lärorikt och hade en 

stor inverkan på resultatet på revisorsexamen. Mentorskapet ansåg respondenterna  dock ha en 

rätt liten betydelse för provet och var istället värdefullt på andra plan. 

Teorin sa oss att ”Lära av andra” skulle ge bättre värderingar, och oberoende tillsammans med 

färdigheter sägs vara det som testas på revisorsexamen. Vi fick överlag väldigt lite 

beskrivningar som rörde just oberoende. Ingen av våra respondenter nämnde att dessa 

åtgärder hade någon som helst inverkan på deras oberoende och att detta var värdefullt för 

revisorsexamen. Däremot fick vi en kommentar under ”Lära i jobbet”, som menade att 

observerandet av sina kollegor gav ett bättre omdöme, men att det inte hade någon direkt 

koppling till provet. Vi vet inte om oberoendet är en så stor del av revisorsexamen som vi fick 

intrycket av från början, eller om respondenterna inte reflekterat över att det är en del av 

examen. Vår gissning är att oberoendet är någonting som medarbetarna lär sig tidigt på 

arbetsplatsen och därför blir deras vardag, och att de därför inte reflekterar över att 

värderingarna har en roll i revisorsexamen. 

INDIVIDUTVECKLING 
De anställdas välbefinnande har stor betydelse för företagen (M. Page, A. Vella-Brodrick, 

2009; M. Staw et al, 1994). Revisionsbyråerna arbetar mycket med att öka sina medarbetares 

välbefinnande genom olika åtgärder. Många av revisionsbyråerna ger sina anställda 

möjligheter att arbeta tillsammans med en rågivare och får hjälp med individuell målsättning 

och utvecklingsplan. Utvecklingssamtal och personlig utvecklingsplanering är vanliga inslag 

hos revisionsbyråerna och i teorin beskrevs att utvecklingssamtalen bidrog till ökad 

arbetsmotivation. Vi trodde inte att dessa åtgärder hade någon direkt påverkan på 

revisorsexamen, eftersom vi hade svårt att se hur dessa åtgärder kunde ha någon påverkan på 

kunskaper eller färdigheter. Detta gjorde att vårt fjärde antagande blev följande: ” 

Individutveckling leder till att medarbetaren får individanpassad utveckling men har inget 

direkt samband på provet för revisorsexamen.”. 



 

 

67 

 

43 stycken var våra respondenter svarade ja på om de haft en individuell utbildningsplan, mål, 

utvecklingssamtal och/eller rådgivning och endast tre stycken svarade att de inte fått något av 

dessa. Av dem som tagit del av någon av ovanstående beskrev ca 85 % att detta varit 

betydelsefullt eller lite betydelsefullt för prestationen, och fördelningen på dessa var ganska 

jämn. 22 stycken valde att lämna en beskrivning av vilken inverkan åtgärderna haft och 

resultatet var följande (i %): 

 
 

Ungefär en tredjedel beskrev att åtgärderna inte varit betydelsefulla för provet men att de varit 

till nytta på andra plan, och beskrivningen på vad individutvecklingen hade lett till var 

ungefär desamma som mentorskapet, att det ledde till välmående och karriärsutveckling. 

Detta stämmer väl överens med de vi läst oss till i teorin (Collins et al, 2012). Ungefär en 

tredjedel lämnade en beskrivning på vilken eller vilka av åtgärderna de tagit del av och detta 

var inte till intresse för vår frågeställning, så dessa svar har därför inte analyserats mer. De 

övriga svaren vi fick beskrev att individutvecklingen haft en viss eller stor betydelse. Främst 

beskrev respondenterna att individuella mål och planer bidrog till medarbetarens brister 

uppmärksammades och att de därför fick den hjälp de behövde och på så sätt lyckades bättre 

på revisorsexamen. Det talades också om att målen som sattes upp var sådana som kunde 

knytas sådant som var värdefullt för revisorsexamen, exempelvis att få mer spridda 

erfarenheter genom arbete med olika stora företag. Vi beskrev under föregående avsnitt att vi 

trodde att en förbättrad självkänsla och stor trivsel på arbetsplatsen skulle kunna ha en positiv 

inverkan på revisorsexamen och detta tror vi gäller även här. Att även om olika 

individutvecklingsåtgärder inte har någon direkt effekt på revisorsexamen så kanske de 

utvecklar individernas personligheter och på så sätt påverkar på prestationen. En av våra 

respondenter beskrev att ”Detta är mitt arbete, alla åtgärder som görs här har viss påverkan 

på resultatet”. Vi la in så stort fokus vid detta svar tidigare, men har efter ett mer djupt 

analyserande förstått att detta kanske är ett av de djupaste svaren vi fått.  

Vi tror att mentorskap och individutveckling hör ihop lite, att företagets arbete med 

individutveckling till viss del sker genom mentorskap. Att individutveckling till viss del är 
målet med hela mentorskapsprocessen. 

I teorin kunde vi se att utvecklingssamtal resulterade i ökad arbetsmotivation (Armbäck & 

Bihorac, 2012). En av våra respondenter beskrev att utvecklingssamtalen inte hade haft någon 
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större inverkan på resultatet, men att han tack vare dessa samtal varit mer motiverad under 

arbetets gång. Detta borde kunna ha en positiv effekt trots allt, då detta kanske leder till att 

individen är mer uppmärksam, har ett större intresse att lära o.s.v., och på så sätt lyckas bättre 

på revisorsexamen. Många tyckte att utvecklingssamtalen var givande, men få beskrev att de 

haft stor betydelse för just revisorsexamen. 

Vårt antagande kring vilken påverkan individutveckling hade på revisorsexamen var följande: 

”Individutveckling leder till att medarbetaren får individanpassad utveckling men har inget 

direkt samband på provet för revisorsexamen.”. Detta byggde på de teorier vi funnit om att 

individutveckling var värdefullt för medarbetaren, men främst för välmående och gav mer 

känslomässiga vinster, dock inte att det någon direkt påverkan på revisorsexamen då det 

varken fanns någonting som tydde på att det ökade kunskaperna eller att det ökade 

färdigheterna. Det våra respondenter beskrivit är att det visst hade en viss påverkan, då man 

kunde få en mer skräddarsydd utvecklingsplan som tog hänsyn till de brister man hade och 

därför bättre kunna lägga fokus på de områden man hade problem med och att detta var bra 

för revisorsexamen.  

ÖVRIGT 
Vi hade tre frågor som var tänkta att täcka in sådant vi eventuellt missat eller få svar vi var 

intresserade av men som respondenterna kanske inte nämnt under någon av våra rubriker då 

de inte trott att det passat in eller liknande. En av våra frågor lydde ”Vad tror NI gjorde att ni 

klarade revisorsexamen” och vi fick blandade svar från de 43 respondenter som besvarat 

frågan, vilket också var väntat. Frågan ställdes för att respondenterna skulle kunna svara fritt, 

utan att vara styrd av några kategoriseringar och på så sätt kunde vi få svar på sådant som vi 

eventuellt missat i utformandet av vår modell. Många hade skrivit flera olika saker i sina svar 

och det gjorde att vi delade upp svaren när vi analyserade dem, och det är förklaringen till att 

procentsatserna i diagrammet nedan summerar till mer än 100 %. Svaren fördelade sig enligt 

följande (i %): 

 

Många svarade som sagt att den största betydelsen var sådant som vi redan tagit upp. Hälften 

av alla som svarat hade svarat att erfarenheterna haft stor inverkan på att de klarat provet och 
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vi drar därför slutsatsen att den är väldigt betydelsefull för att klara revisorsexamen. Flera 

skrev också att utbildningen varit väldigt betydelsefull. Värt att notera var att väldigt många 

skrivit både utbildning och erfarenheter i sina svar. Vi vet inte om de båda var viktiga på olika 

sätt, eller om de var viktiga tillsammans. Vi tror att det kan vara på båda sätt, eftersom det vi 

presenterat hittills tyder på att de båda är väldigt betydelsefulla såväl på varsitt håll som 

tillsammans. 14 stycken hade svarat att självstudier hade haft stor betydelse. Det finns 

forskning som visar att antalet timmar som läggs ner på självstudier har ett positivt samband 

på prestationen på provet, så självstudier är säkert viktigt för att klara revisorsexamen, dock är 

detta egentligen inte någonting som behandlas i vår uppsats. En annan fråga vi ställde till 

respondenterna var hur deras revisionsbyråer hade kunnat hjälpa mer inför revisorsexamen 

och där beskrev nästan 36 % att de gärna fått minskad arbetsbelastning eller tid avsatt för 

studier veckorna före provet. Detta är inte heller någon kompetensutvecklingsåtgärd men 

likväl någonting som revisionsbyråerna kan bistå med för att hjälpa deras anställda till att bli 

godkända revisorer.  

Vi ställde också en fråga om det fanns andra åtgärder som revisionsbyrån arbetat med som 

haft inverkan på resultatet. Här återkom också många åtgärder som vi redan täckt in, spridd 

erfarenhet och bra utbildningar var vanligast förekommande. Det talades också om direkta 

förberedelseåtgärder, ”pep-talks”, seminarier som diskuterade problemområden och likande. 

Här beskrev några också att de fått minskad arbetsbelastning och tid till att studera på egen 

hand. 

På frågan om hur revisionsbyrån kunnat hjälpa mer inför revisorsexamen svarade 36 % att de 

hade velat ha mer tid till självstudier. 33 % tyckte att revisionsbyrån gjort tillräckligt och 

övriga gav exempel på åtgärder för att lyckas bättre, exempelvis bättre spridning på 

erfarenheter, möjlighet att diskutera provfrågor och utbildningar med fokus på provet.  

Vi upplever inte att vi genom dessa frågor fått tagit del av någonting nytt som är till nytta för 

vår studie. Många talar om viktiga åtgärder, vad de behövt mer av o.s.v., men vi kan inte 

knyta någonting av detta till kompetensutveckling och den modell vi utvecklat. Däremot kan 

vi se en liten rangordning på kompetensutvecklingsåtgärder på vad som är betydelsefullt för 

att klara provet, viktigast verkar erfarenheterna vara, sedan utbildningar och därefter kommer 

övriga åtgärder, lära av andra, observera kollegor bland andra. Detta bekräftar de resultat vi 

presenterat tidigare, att utbildningar och erfarenheter har en stor betydelse för att klara 

revisorsexamen.  

SAMMANFATTNING 
Kompetens och oberoende är två nyckelord inom revisorsyrket och är vad provet avser att 

testa. Kompetensutveckling är alla de åtgärder som görs med syfte att öka handlingsförmågan 

gällande en viss uppgift hos individen. Vi undersökte vilken påverkan olika 

kompetensutvecklingsfaktorer hade på provet. Formell utbildning visade sig ha stor inverkan 

på provet men tillsammans med arbetslivserfarenheten verkade det ha allra störst nytta. 

Erfarenheten i sig tyckte de allra flesta respondenter var viktigast av allt. Det hade också en 

stor inverkan att ha lärt ifrån kollegor genom samtal eller observationer. Mindre viktigt hade 

mentorskap eller individutveckling varit. Detta kommer att sammanfattas i det kommande 

avsnittet där våra slutsatser dras och presenteras. 
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DE VIKTIGA ÅTGÄRDERNA 

I detta avsnitt kommer våra slutsatser att presenteras, därefter kommer 

rekommendationer att ges och slutligen kommer vi ge förslag till fortsatt 

forskning. 
 

SLUTSATSER 
Denna studie gjordes på bakgrund av vikten av en kompetent personalstyrka inom 

revisorsyrket och det låga antal som skriver med godkänt resultat på revisorsexamen. Provet 

syftar att testa revisorns kompetens och oberoende och ett godkänt resultat på provet ger 

tentanden möjlighet att bli godkänd revisor och därmed själv få skriva under revisioner. 

Avsikten med vår studie var att beskriva vilken inverkan revisionsbyråernas arbete med olika 

kompetensutvecklingsåtgärder hade på tentandernas prestation på provet och därmed få veta 

hur revisionsbyråerna kan arbeta med dessa åtgärder för att hjälpa sina medarbetare att bli 

godkända revisorer. Nedan följer en presentation av de åtgärdsgrupper vi undersökt och 

vilken inverkan dessa har på revisorsexamen. 

”Formell utbildning” innefattar de utbildningar som revisionsbyrån tillhandahåller sina 

medarbetare. Efter att studerat teorier kring vilken påverkan utbildningar hade på individer 

och vad detta kunde leda till så ställde vi upp följande antagande: ”Formell utbildning höjer 

kunskapen som ligger till grund för färdigheten och har därför ett positivt samband med 

prestationen vid provet för revisorsexamen.”. Antagandet visade sig stämma till stor del. Våra 

respondenter var överens om att utbildningarna varit mycket betydelsefulla för prestationen på 

revisorsexamen och att de var kunskapshöjande i någon form. De flesta respondenterna tyckte 

att utbildningarna haft en inverkan på kunskaperna och att de höjda kunskaperna ledde till 

bättre resultat, medan vissa respondenter tyckte att de hade en mer direkt inverkan, då 

utbildningarna tagit upp specifika problemområden som testas på provet eller att de tog upp 

hur man bäst strukturerar upp sina provsvar och så vidare. Vår förväntning innan vi såg 

studiens resultat var att det skulle framkomma tydligare att utbildningarna hade en än mer 

indirekt påverkan, då vi föreställt oss att utbildningarna låg mer som en grund, och att det 

först tillsammans med arbetslivserfarenheten blev betydelsefullt för prestationen. Dock tyckte 

vi inte att denna föreställning stämde då respondenterna beskrev att utbildningarna varit 

viktiga i sig, och flera beskrev att de varit en förutsättning för att klara provet. 

De respondenter som beskrev att utbildningarna varit kunskapshöjande hade delade meningar 

om på vilket sätt. Hälften av respondenterna tyckte att de varit betydelsefulla då de behandlat 

specifika områden och gått på djupet i olika områden. Övriga respondenter nämnde bland 

annat att det gett en bra grund, att de hållit dem uppdaterade om nya lagar och regler eller att 

de gav spridd kunskap och man fick en bra översikt. Våra respondenter talade också om 

vikten av självstudier och att de varit väldigt viktigt för att respondenterna skulle klara provet 

och många hade gärna fått mer tid avsatt för detta. Sammanfattningsvis har det visat sig att 

utbildningar varit mycket viktiga för att klara revisorsexamen, på flera olika sätt. 

”Lära i jobbet” innefattar lärandet från erfarenheter, att arbeta vidare med erfarenheter eller att 

observera kollegor eller chefer på arbetsplatsen och samtliga av dessa visade sig ha en positiv 

inverkan på revisorsexamen. Över 80 % beskrev att erfarenheterna varit mycket 

betydelsefulla för att de skulle klara provet och över 60 % beskrev att erfarenheterna var de 
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som gjort att de klarat provet. Flera respondenter beskrev att det var först när man fick arbeta 

med revision som man lärde sig tillämpa de kunskaper man fått genom utbildningar. När 

respondenterna beskrev vilken inverkan erfarenheterna haft svarade de flesta att det varit en 

bra grund eller att det är väldigt lärorikt med erfarenheter.  

Vi fann att det var betydelsefullt för prestationen på revisorsexamen att få feedback eller 

uppföljning på sina erfarenheter, exempelvis genom action-learning. Detta på grund av att 

man fick höra andras åsikter om det utförda arbetet och få tips eller beröm för sitt hanterande 

av en situation och därmed lärde sig hur man ska göra på bästa sätt.  Att lära av att studera 

kollegor eller chefer rådde det delade meningar om, men ungefär 70 % tyckte att detta varit 

betydelsefullt eller mycket betydelsefullt. De menade att det var lärorikt att studera kollegor. 

”Arbetslivserfarenhet, uppföljning och socialt lärande ger färdigheter och har därför en positiv 

inverkan på tentandernas prestation på provet för revisorsexamen.” var det antagande vi 

gjorde efter att ha studerat teorin. Av samtliga åtgärder vi undersökt har arbetslivserfarenheten 

varit det som gett allra tydligast positivt resultat, där över 80 % beskrivit den som mycket 

betydelsefull och resterande beskrivit den som betydelsefull. Arbetslivserfarenhet är alltså 

väldigt viktigt för att få ett godkänt resultat på revisorsexamen. Även övriga åtgärder, 

feedback, uppföljning eller observation av kollegor visade sig vara betydelsefulla. 

”Lära av andra” är det vi lär oss från andra, som är tänkt att vara lärande, att bli lärd av 

kollegor, chefer eller att samarbeta med mentor exempelvis. Hela 90 % tyckte att lärandet från 

samtal med kollegor varit betydelsefullt eller mycket betydelsefullt för revisorsexamen. De 

beskrev att diskussioner om problem eller svåra frågor varit lärorikt eller att man fick ta del 

av, och lära sig av, kollegornas erfarenheter också genom samtal med dem och att det också 

var lärorikt. Att lära av kollegor genom samtal eller tips visade sig alltså ha en stor inverkan 

på revisorsexamen. 

Mentorskap visade sig vara någonting som ungefär hälften av våra respondenter fått tillgång 

till. De som haft en mentor upplevde att mentorskapet gett dem olika mycket och haft olika 

stor betydelse för deras prestation. Ungefär hälften ansåg att mentorskapet haft liten betydelse 

för prestationen. Den inverkan mentorn haft beskrevs dock mest som positiv på andra 

områden än just revisorsexamen och det talades om karriärshjälp eller välmående. De som 

tyckte att mentorn haft en direkt inverkan på prestationen beskrev att mentorn gett 

självförtroende, pushat dem eller funnits som stöd.  

”Individutveckling” visade sig inte heller ha så stor inverkan på revisorsexamen och ungefär 

en tredjedel beskrev att effekterna av olika individutvecklingsåtgärder var värdefulla i andra 

avseenden än just inför revisorsexamen. En tredjedel beskrev att individutvecklingen indirekt 

hade en inverkan på revisorsexamen tack vare att den fångade upp individens 

problemområden och kunde specialanpassa utbildningar, eller att målsättningen kunde handla 

om att få spridda erfarenheter som i sin tur hade inverkan på provet. Den sista tredjedelen av 

våra respondenter beskrev vilken av åtgärderna de tagit del av och detta hade ingen betydelse 

för vår frågeställning. 

Vårt antagande kring individutveckling var: ”Individutveckling leder till att medarbetaren får 

individanpassad utveckling men har inget direkt samband på provet för revisorsexamen”. 

Detta byggde på de teorier vi studerat inom området och stämde till viss del in. Det hade dock 

viss indirekt inverkan, men då vi inte fått en tydlig uppdelning känner vi inte att vi har 

tillräckligt med underlag för att dra någon riktig slutsats. Individutveckling verkar leda till 
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många goda saker, och många tycker att det haft en positiv inverkan på revisorsexamen, 

medan andra inte tycker att det haft någon betydelse alls för prestationen. 

REKOMMENDATIONER 
Det har visat sig att utbildningar och erfarenheter är väldigt viktigt för att klara 

revisorsexamen och detta är förmodligen någonting som revisionsbyråerna redan har riktlinjer 

om och följer enligt plan. Det visade sig också att feedback, uppföljning, att observera 

kollegor och samtal med kollegor varit viktigt för att klara revisorsexamen och detta är 

någonting som revisionsbyråerna kan ta till sig och arbeta mer med för att utveckla 

kompetensen inför revisorsexamen. 

Våra respondenter beskrev att god förberedelse och självstudier varit bidragande orsaker till 

att de lyckats på provet och att de gärna velat avsätta mer tid för att studera och att de saknat 

möjlighet till detta. Det är någonting för revisionsbyråerna att ta till sig inför kommande 

skrivningar, att avsätta mer tid för att plugga inför provet och minska arbetsbelastningen för 

tentanden några veckor innan provet. 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Vår studie har endast fokuserat på revisorsexamen och inte alls undersökt vilken inverkan 

olika kompetensutvecklingsåtgärder har på högre revisorsexamen, provet för att bli 

auktoriserad revisor, och detta vore intressant att undersöka. Denna studie har också bara 

samlat empiri från tentander som klarat revisorsexamen, och det skulle vara intressant att få ta 

del av hur tentanderna som skrivit med icke-godkänt resultat upplever olika 

kompetensutvecklingsåtgärder. Vår tanke var att vi skulle undersöka detta, men fick inte den 

respons vi hoppats på genom vår enkät. Man kanske skulle försöka sig på en annan metod för 

att nå dessa, personliga intervjuer kanske. Man skulle också kunna genomföra denna studie 

med mer kvalitativ information, gå mer på djupet genom personliga djupintervjuer eller 

deltagande observationer exempelvis. 

Vi upptäckte av en slump att tentander som skrivit provet hösten 2011 med icke-godkänt 

resultat och sedan skrev provet igen våren 2012 klarade sig i väldigt hög utsträckning. Detta 

tyder på att tentander som skrivit provet tidigare har större chans att lyckas men behöver 

undersökas mer och skulle också kunna forskas på. 
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BILAGOR 

BILAGA 1) 
 

Hejsan!  

Vi heter Gabriella Isaksson och Sofie Wallberg och är studerande vid Högskolan i Gävle. Vi 

skriver just nu en C-uppsats där vi söker efter samband mellan revisionsbyråernas arbete med 

kompetensutveckling och tentanders prestation på revisorsexamen. Tidigare forskning visar 

att tentander från större revisionsbyråer har högre godkännandegrad än mindre byråer och vi 

har därför avgränsat oss till så kallade ”Big 4”, d.v.s. PwC, Ernst & Young, KPMG och 

Deloitte. Vi genomför nu en enkätundersökning till tentander från dessa byråer som skrivit 

revisorsprovet hösten 2011 och våren 2012 och genom material från Revisorsnämnden har vi 

funnit att du är en av dessa. Om detta inte stämmer så ber vi dig bortse från detta mail. 

Vi är väldigt tacksam om du väljer att svara på vår enkät då detta sedan kommer bli underlag 

för vår uppsats. Enkäten består av både slutna och öppna frågor som rör kompetensutveckling, 

bland annat om du hade tillgång till mentor och om du genomfört utbildningar samt om du 

tror detta hade någon inverkan på din prestation på provet. Samtliga frågor rör tiden innan 

revisorsexamen, eller prestationen på revisorsexamen.  

Era svar kommer vara helt anonyma. För er som skrivit provet vid flera tillfällen, svara för det 

senaste genomförda provet. 

Stort tack på förhand.  

Med vänlig hälsning Gabriella och Sofie 

 

BILAGA 2) 
 

Hejsan! 

 

I mitten på förra veckan skickade vi ut en enkät som kommer att vara underlag för en uppsats 

vi skriver om förberedelser inför revisorsexamen. Vi vill börja med att rikta ett stort tack till 

er som tagit er tid att besvara enkäten, era svar är väldigt betydelsefulla för oss i vårt fortsatta 

arbete. Till er som inte svarat ännu kommer här en påminnelse. Varje svar vi får är värdefullt 

och vi är väldigt tacksam för era synpunkter. 

 

Tack för förhand!  

MVH Sofie och Gabriella 



 

 

 

 

BILAGA 3) 

Undersökningsmetod 

Vi inledde hela arbetet med studien med att noga studera de teorier som fanns om 

kompetensutveckling och bli väl pålästa inom ämnet. Därefter urformade vi en webb-

enkätundersökning som byggde på antaganden vi gjort efter att ha studerat teorin och 

litteraturen. Enkäten bestod av dels slutna och dels öppna frågor. De slutna frågorna med 

givna svarsalternativ finns för att underlätta sökandet efter samband. De öppna frågorna med 

utrymme för egen text finns för att vi ska få tillgång till kvalitativ information, där 

tentandernas åsikter önskas. Nackdelen med att använda sig av enkäter på detta vis är att vi 

hade någon möjlighet till att ställa följdfrågor och nå respondenten på ett djupare plan. Vi 

ansåg dock att ett större antal respondenter skulle ge oss bättre underlag, även fast den 

information vi samlar in inte kommer vara lika djup som den information vi fått om vi 

använde oss av exempelvis intervjuer. 

Urval 

Vårt första urval bestod av 100 stycken tentander som skrivit revisorsexamen hösten 2011 

och/eller våren 2012. Hälften bestod av tentander som klarat skrivningen och hälften av 

tentander som inte klarat. Vi upptäckte att svarsfrekvensen bland tentander som misslyckats 

på provet var mycket låg och bestämde oss därför för att ändra inriktning och fokusera på 

enbart dem som skrivit provet med godkänt resultat. Detta fick oss att göra ytterligare ett 

urval bestående av 50 tentander som skrivit provet med godkänt resultat. De tentander som 

inte skrivit med ett godkänt resultat kommer därmed tas bort ur materialet och analysen 

kommer att fokusera endast på dem som skrivit med godkänt resultat. 

Val av enkätfrågor 

Våra enkätfrågor består av dels slutna frågor och dels öppna frågor. Flera av de slutna 

frågorna handlar om faktiska förhållanden och besvaras med ”Ja” eller ”Nej”. Dessa frågor 

finns för att få en tydlig uppdelning inför analysen och minska risken för eventuella 

feltolkningar i de efterkommande öppna frågorna. Vi använder oss också av en annan slags 

slutna frågor, frågor som ska besvaras enligt en skala från ”Inte alls betydelsefullt” till 

”Mycket betydelsefullt”. Dessa finns för att vi tydligt ska se hur tentanden upplever vissa 

åtgärder och även där minska risken för eventuella feltolkningar från vår sida. Slutligen 

använder vi oss av helt öppna frågor där vi knyter an till de inledande slutna frågorna och ger 

utrymme för åsikter eller kommentarer.  

Bortfall 

Vår enkät nåddes av totalt 85 stycken som skrivit revisorsexamen med godkänt resultat. Av 

dessa valde 46 stycken att besvara vår enkät, en svarsfrekvens på 54 %. Detta innebär ett 

bortfall på 39 stycken, 46 %. Då våra respondenter var anonyma har vi ingen möjlighet att se 

vilka i urvalet som besvarade enkäten och kan inte göra någon närmare bortfallsanalys. 

 


