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Sammanfattning 

Revisorsprofessionen står inför en stor utmaning i och med en hög personalomsättning och 
närliggande pensionsavgångar. Förutsedda konsekvenser är en försämrad kvalitet på arbetet, 
sämre expertis, ifrågasatt oberoende samt ökad arbetsbelastning för kvarvarande revisorer. 
Tidigare studier visar att icke överensstämmande förväntningar påverkar 
revisionsmedarbetarnas intentioner att byta yrkesinriktning. Examensarbetet ämnar således 
identifiera och skapa förståelse för vilka förväntningar som finns på yrkesrollen samt hur den 
upplevs i realiteten. För att besvara syftet har intervjuer utförts med framtida, nuvarande och 
före detta medlemmar i revisorsprofessionen. Således kan vi kartlägga förväntningar, åsikter 
kring arbetet i praktiken samt anledningar till valet att byta yrkesinriktning. Examensarbetet 
är kvalitativt för att kunna skapa förståelse för hur individer tolkar verkligheten. Vi har sedan 
använt oss av ett interpretativt synsätt, vilket innebär att vi är tolkande vid analysen av vår 
empiri. Intervjuerna visade att deltagarna förväntade sig att arbetsbelastningen skulle vara 
hög och ingångslönen låg, men revisionsmedarbetarna uttryckte samtidigt att de blev 
förvånade över hur pass låg ingångslönen var samt att arbetsbelastningen var betydligt högre 
än vad de förväntade sig. Detta var även den vanligaste anledningen till att de före detta 
anställda valde att sluta och lämna revisorsprofessionen. Det visade sig även att de allra flesta 
deltagarna egentligen inte hade några förväntningar angående vad en revisor gör, och en 
anledning till detta är att kommunikationen mellan universiteten och revisionsbyråerna är 
bristfällig. Revisionsbranschen är på väg att förändras och studien indikerar att sociala 
egenskaper värderas högre än traditionella egenskaper såsom analysförmåga och 
noggrannhet. Branschens rörelse mot affärsverksamhet riskerar att förminska betydelsen av 
professionalitet och därmed ifrågasätta förtroendet för branschen. 

Nyckelord: Revisorsprofessionen, yrkesroll, affärsmässighet, granskare, förväntningar samt 
personalomsättning.  

 



Abstract 

The accounting profession is facing a huge challenge due to high employee turnover and 
retirements. Impaired quality, poorer competence and increased workload are predicted 
consequences. Previous research shows that a mismatch between expectations and reality 
creates intentions to leave the profession. Therefore, this study aims to identify expectations 
regarding the accounting profession and how it is perceived. It also aims to create an 
understanding of perceptions that future, present and former audit staff have about the 
accounting profession. To answer the purpose of the study we have interviewed students, 
audit staff and former audit staff. Thus, we can identify expectations, perceptions of work in 
practice and reasons for not continuing an employment. The study is qualitative to create an 
understanding of how individuals interpret the reality. Interviews revealed that the 
participants associated the audit profession with a high workload and a low initial salary, but 
they were still surprised over required hours and an even lower salary than expected. This 
expectation-reality gap was the most common reason why former employees decided to quit. 
It also turned out that most of the participants did not have expectations regarding which 
assignments an auditor would have, because the communication between universities and 
audit firms is perceived as inadequate. The audit industry is about to change, and the study 
indicates that social characteristics are valued higher than characteristics such as 
analytical ability and accuracy. The movement towards a more businesslike approach 
downplays the importance of professionalism and is also jeopardizing the confidence in 
the audit industry. 

Key words: Audit industry, profession, businesslike, reviewer, expectation and employee 
turnover.  
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1 INTRODUKTION 
Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund om revisorsprofessionens framväxt och 
ställning samt en problemdiskussion för att presentera det problem som har identifierats. 
Intentionen med kapitlet är att det till sist skall utmynna i studiens syftesformulering samt 
frågeställning.  

1.1 Bakgrund 
Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) skriver att revisorsprofessionen hade en stark 
ställning fram till slutet av 1980-talet tack vare att professionen präglades av kunskap och 
framstående personligheter med stark personlig integritet. Den nära kopplingen till akademin 
skapade auktoritet och tack vare det engagemang som påvisats vid lösningen av nationella 
redovisningsproblem hade den svenska revisorskåren stort inflytande. Under mitten av 1980-
talet började många av revisionsbyråerna att dela på uppdragen, vilket var början på en ny 
era. Det uppstod konkurrerande anbud, vilket i sin tur mynnade ut i ett kostnadstänk. 
Företagen fokuserade på att erhålla så mycket debiterbar tid som möjligt samt agera på rätt 
sätt för att undvika skadestånd. Några få men stora revisionsföretag styrde branschen, vilket 
ledde till en ökad standardisering, men även minskade möjligheter för professionalism. 
Byråerna började sälja mer konsulttjänster för att öka intäkterna. Affärerna och vinst stod i 
centrum, men på bekostnad av professionaliteten. Synen att en revisor skall agera 
professionellt ersattes stegvis och det handlade om kundnöjdhet och att skapa ett gott rykte. 
Eftersom den standardiserade processen var ofördelaktig när det handlade om att upptäcka 
avvikelser, blev en konsekvens ett antal redovisningsskandaler. Författarna menar att 
ekonomichefernas önskan är en självsäker personalstyrka. Författarna menar således att de 
hellre “looking good” än “doing good” och att detta är en av förklaringarna till revisionens 
förfall. För att främja det professionella anseendet hos en revisor bör det finnas en 
begränsning av byråernas storlek eftersom det professionella anseendet då kan knytas till 
framgångsrika revisorer istället för ett specifikt byrånamn. Författarna anser vidare att 
revisorn borde agera mer som en revisor och mindre som en affärsman för att återställa det 
tidigare goda ryktet.  
  
En revisor har till uppgift att granska företagets redovisning och förvaltning. Utifrån 
företagets redovisning gör revisorn en bedömning om företaget har en hållbar ekonomi och 
om företaget bedrivs på ett effektivt sätt. Revisorn ger även företaget råd om eventuella 
förbättringar i framtiden (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Revisorns dagliga arbete 
präglas av press och osäkerhet eftersom revisorer ofta är på resande fot, arbetar med flertalet 
klienter samtidigt, ingår i olika sammansättningar av team samt ständigt arbetar mot 
deadlines. De arbetar även i en hierarkisk miljö, där personal på alla nivåer har 
ansvarsskyldighet (Brierley & Gwilliam, 2003). I slutändan skriver revisorn en 
revisionsberättelse där en ren revisionsberättelse intygar årsredovisningens centrala delar 
samt att den verkställande direktören och styrelsen har förvaltat bolaget på ett tillförlitligt 
sätt (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Revision handlar således om att skapa 
förtroende för näringslivet genom att granska redovisningsinformation på ett objektivt sätt, 
och därmed skydda intressenternas intressen (Johansson, 2017).  
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1.2 Problemdiskussion 
Det förutspås bli en brist på revisorer i framtiden och Johansson (2017) menar att en 
bakomliggande orsak beror på att utbildningssystemet inte levererar tillräckligt många 
revisorer. Även Arbetsförmedlingen signalerar att det finns behov av fler revisorer samt att 
konkurrensen på marknaden är låg (Arbetsförmedlingen, 2017).  I dagsläget pågår en 
diskussion om att eventuellt sänka utbildningskraven för att bli revisor. Kandidatexamen 
inom företagsekonomi blir grundkravet och sedan kan andra obligatoriska ämnen läsas via 
revisionsföretagen eller FAR. Detta för att attrahera fler till yrket genom att minska antalet 
inträdeshinder (Johansson, 2017). Genom att minska mängden inträdeshinder vill 
Revisorsinspektionen attrahera fler studenter, det vill säga öka antalet blivande medlemmar 
i professionen. Gertsson, Sylvander, Broberg och Friberg (2017) menar att en brist på 
revisorer leder till kvalitetsförsämring, ökad arbetsbelastning samt bristande expertis. Till 
synes har revisorsprofessionen en utmaning framför sig, både att behålla befintliga 
medarbetare men även att attrahera nya. 
 
Revisionsbranschen är allmänt känd för den höga personalomsättning och Gertsson et al 
(2017) skriver att av mer än hälften av dem som valde att börja sin karriär inom revision bytte 
arbete inom de tre första åren. Hiltebeitel och Leaubys (2001) undersökning visade även att 
det är vanligt förekommande att de större byråerna används som en inkörsport i arbetslivet, 
och att syftet med anställningen sällan är att stanna. Att börja arbeta som en 
revisionsmedarbetare används således som en språngbräda och antal år i branschen bli ofta 
få. De nuvarande medlemmarna i professionen blir före detta medlemmar i snabb takt, vilket 
innebär att personalomsättningen har utvecklats till ett problem, se figur 1. Förutom hög 
personalomsättning väntas stora pensionsavgångar bland auktoriserade revisorer inom de 
kommande åren. Enligt Revisorsinspektionen var cirka 20 % av Sveriges auktoriserade och 
godkända revisorer 60 år eller äldre vid ingången av år 2018 (Revisorsinspektionen, 2018). 
Bristen på revisorer förväntas således aktualiseras inom en snar framtid.  
 

 
 

Figur 1 – Revisorsprofessionens medlemmar 
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Av de som studerar företagsekonomi på universitetet väljer få att bli revisor och skriva 
auktorisationsprovet, bland annat på grund av den långa utbildningstiden. Enligt Johansson 
(2017) är det endast 30 % av revisionsbyråernas nyanställda ekonomer som slutför 
utbildningen och blir auktoriserade revisorer. Lennartsson (2018) skriver att 
revisionsbyråernas stora utmaning handlar om att behålla de unga medarbetarna. Att arbeta 
inom redovisning och revision är högt eftertraktat under studietiden, men trots det är det få 
som håller ut genom “hundåren”. Phillips och Crain (1998) skriver att studenter som ämnar 
arbeta inom revision ofta har orealistiska förväntningar angående arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. Det kan exempelvis handla om mängden arbetstimmar som krävs. Gertsson 
et al (2017) lyfter ytterligare ett exempel, nämligen att revisionsarbete påverkas av 
byråkratiska strukturer snarare än professionella bedömningar vilket studenterna inte 
förväntade sig. Således skapas det ett gap mellan vad studenter förväntar sig av yrket kontra 
vad det faktiskt innebär. Gapet har en negativ inverkan på de nyanställdas 
arbetstillfredsställelse, vilket ofta leder till att revisionsmedarbetare lämnar arbetsplatsen 
enligt Barnett (2012).  
 
Gertsson et al (2017) lyfter missvisande förväntningar på yrkesrollen revisor som en av 
anledningarna till den höga personalomsättningen. Författarna menar att det är avgörande att 
ge revisionsmedarbetarna en sann och rättvisande bild av yrket för att minska deras 
intentioner att byta yrkesinriktning. De menar att den allmänna uppfattningen om yrket 
revisor är att det är ett prestigefyllt arbete som även genererar hög status i samhället. Detta 
eftersom yrket kräver expertis, innefattar intellektuella utmaningar och bidrar med 
samhällsnytta. Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) menar å andra sidan att revisorns 
arbete handlar om kundnöjdhet och att professionaliteten ifrågasätts. Det finns således 
tvetydigheter kring yrkesrollen revisor, det vill säga vad en revisor gör samt vilken funktion 
den fyller. Följaktligen finns det ett behov att undersöka hur yrkesrollen revisor uppfattas 
och det unika med examensarbetet är att den utgår från tre olika perspektiv; studenters, 
revisionsmedarbetares samt före detta anställdas, för att sedan möjliggöra en jämförelse 
mellan grupperna. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att beskriva och skapa förståelse för yrkesrollen revisor ur tre 
olika perspektiv; framtida, nuvarande och före detta medlemmar i revisorsprofessionen.  

1.4 Frågeställning 
1. Vilka förväntningar finns på yrkesrollen revisor och hur upplever befintliga samt före 
detta revisionsmedarbetare yrkesrollen i realiteten? 
  
2. Hur uppfattas yrkesrollen revisor ur studenters, medarbetares och före detta anställdas 
perspektiv? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Avsikten är att beskriva och skapa förståelse för professionsteori samt individens 
förväntningar på yrket revisor. Yrkesrollen revisor har studerats utifrån tre olika nivåer; 
samhällsnivå, organisationsnivå samt individnivå. Samtliga nivåer fokuserar på aktören och 
dennes individuella upplevelser och förväntningar. Med samhällsnivå menas hur en revisor 
bidrar till samhället, organisationsnivå berör hur arbetet är utformat och individnivå 
handlar om vilka egenskaper som uppfattas vara viktiga för att arbeta inom 
revisionsbranschen. 

2.1 Professionsteori 
Brante (2009) skriver att professioner är yrken, exempelvis läkare, ekonomer och ingenjörer, 
vars inkomst och status beror på att de använder vetenskaplig kunskap. Begreppet profession 
sammankopplas med professionell utbildning och status. Utbildningen behöver 
nödvändigtvis inte innefatta universitetsstudier, utan författaren betonar att det i dagsläget 
även är vanligt med yrkesutbildningar. Noordegraaf (2007) skriver att professioner “They 
know what skills to use, and they are skilled in using them”. Professioner bemöter enskilda 
kunder, tar specifika beslut, analyserar case samt erbjuder rådgivning. De besitter kunskap, 
expertis och tekniska färdigheter. Författaren skriver att antalet professioner har ökat, som 
följd av att det är önskvärt att tillhöra en profession. Exempelvis arkitekter, journalister, 
designers, översättare, konstnärer och body piercers organiserar sig numera som 
professioner. Detta sker samtidigt som de klassiska professionerna pressas.  
 
Noordegraaf (2007) skriver att det är svårt att bibehålla väldefinierade och självständiga 
professioner i dagens informationssamhälle, eftersom de analyseras utifrån kostnader, 
effektivitet, “valuta för pengarna” och konsumenternas efterfråga. Således har distinktionen 
mellan chefsroller och professioner blivit mer suddig. Det är svårare att skilja expertis från 
andra experter, beslutsfattare och klienter. Författaren menar att den ökade 
professionaliseringen handlar om att söka legitimitet från omgivningen. Power (2003) skriver 
att en revisor exempelvis har till uppgift att bidra till att klienten kan erhålla legitimitet. 
Däremot hotas legitimiteten av icke överensstämmande förväntningar om 
revisionsprocessen. Dessa hot leder i sin tur till ökat tryck på rationalisering, formalisering 
och en tydlig revisionsprocess. Cernuşca och Balaciu (2015) menar att det är viktigt att 
analysera hur revisorsprofessionen uppfattas i samhället för att bland annat förstå vilka 
utmaningar och framtida trender som professionen ställs inför. Bilden och uppfattningen av 
professionen är essentiell eftersom det påverkar den sociala ställningen och anseendet, hur 
attraktiva professionens medlemmar är samt vilken roll medlemmarna inom yrket har i 
samhället.  
 
Roslender (2017) skriver att en professions framväxt till stor del beror på styrande 
myndigheter, att de medger yrkesgruppen monopolistiska rättigheter. Framväxten av 
revisorsprofessionen började med rätten att utföra lagstadgade revisioner, vilket endast 
medlemmar från revisionsorgan fick tillåtelse att utföra. Det var således de sanktionerade 
monopolistiska rättigheterna att utföra revisioner som möjliggjorde professionens status och 
tillväxt. De första auktoriserade revisorerna i Sverige skilde sig från mängden eftersom de 
hade en akademisk utbildning och ingen annan inkomstkälla. Detta var starten på 
revisorsprofessionen enligt Öhman och Wallerstedt (2012), eftersom två tecken som 
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symboliserar en profession var uppfyllda; heltidsarbete och etableringen av lämplig 
utbildning. Utvecklingen av revisorsprofessionen karakteriseras av stegvis progression som 
i stor utsträckning styrs av lagstiftningen och sedan tolkas av medlemmarna inom 
professionen. Författarna menar att även kritiska händelser har drivit den ömsesidiga 
relationen mellan revisorsprofessionen och revisionsregleringen. Kreuger kraschen nämns 
som ett exempel eftersom det var första gången revisorernas skyldigheter prövades i domstol. 
Detta resulterade i att revisorns uppgift att skydda investerares, statens och allmänhetens 
intressen uttrycktes tydligt. Kraschen tvingade professionen att skärpa inträdeskraven, 
förbättra sitt arbete samt utforma etiska riktlinjer.  
 
Inom en profession är etiska riktlinjer och yrkesintegritet signifikant för professionens 
fortsatta framgång, eftersom kritik som riktas mot en enstaka individ inom professionen hotar 
förtroendet för hela kollegiet. Historiskt sett har förtroendet för professionen grundat sig på 
tradition, medan det numera handlar om att professionen har tillgång till kunskapssystem. En 
läkare har exempelvis tillgång till det medicinska kunskapssystemet, som klienten indirekt 
får ta del av vid ett besök. Brante skriver att “Professionella yrken är i något avseende 
organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, 
abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas som 
svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten” (Brante, 2009). Att professioner 
besitter kunskap med abstraherande kapacitet innebär att de kan fånga och integrera nya 
problem inom deras befintliga kunskapsområde. Författaren har arbetat fram sin definition 
genom att identifiera olika karakteristiska för professioner; osäkerhet, förtroende samt 
förmedlare av kunskapssystem (Brante, 2009). 

2.1.1 Osäkerhet 
Det samhälle som vi lever i är inte endast ett kunskapssamhälle, det präglas även av risk och 
osäkerhet. Att anlita professioner ses som ett sätt att hantera och reducera osäkerheten, 
eftersom professionella yrkesutövare behandlar olika typer av osäkerheter. För lite osäkerhet 
innebär dock att en annan yrkesgrupp kan överta arbetsuppgifterna, medan för hög grad av 
osäkerhet resulterar i bristfälliga prestationer. Det krävs således en optimal balans mellan 
svårighetsgraden och osäkerheten för att professionen skall kunna förmedla en känsla av 
säkerhet inför det okända, och på så sätt erhålla förtroende från klienter och allmänheten 
(Brante, 2009). 

2.1.2 Förtroende 
En profession fungerar som ett kollegium, vilket beskrivs som en grupp experter. Alla 
medlemmar i kollegiet är sakkunniga och specialiserade inom sitt kompetensområde, har hög 
social status och är akademiskt utbildade. Utmärkande för ett kollegium är att gruppen har 
förmåner i form av auktoritet och kontroll (Macintosh & Quattrone, 2010). Allmänheten har 
ett starkt förtroende för professioner tack vare betydelsen och svårighetsgraden av deras 
arbetsuppgifter. Som nämnts ovan är förtroendet inte riktat mot en enskild individ utan mot 
kollegiet som helhet, vilket innebär att kritik riktat mot en enskild utövare hotar förtroendet 
för hela kollegiet.  Därför är det viktigt att utövarna inom professionen handlar etiskt och 
med strikt yrkesintegritet (Brante, 2009).                                                                                                                                                                                       
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2.1.3 Förmedlare av kunskapssystem 
Förtroendet för professionen är avgörande både för relationen mellan utövaren och klienten 
samt för relationen mellan utövaren och allmänheten. Det som förtroendet baseras på är 
uppfattningen att professionen har tillgång till abstrakta kunskapssystem. Läkare har tillgång 
till det medicinska kunskapssystemet, präster har tillgång till Guds tankar och revisorer har 
tillgång till kunskap om finansiell information. Genom att anlita en profession får klienten ta 
del av kunskapssystemet som utövaren kan förmedla. Professionen fungerar således som en 
brygga mellan kunskapssystemet och klienten eller allmänheten (Brante, 2009). Enligt 
professionsteorin är yrket revisor en profession eftersom det krävs akademisk utbildning, 
utövarna är specialiserade på sitt kunskapsområde och titeln förknippas med social status. 
Professionens främsta uppgift är att hantera osäkerhet samt skapa förtroende genom att de är 
självständiga experter och förmedlare av kunskapssystem.  

2.2 Utmaning med att behålla medarbetare 
Som vi tidigare nämnt i problemdiskussionen står revisorsprofessionen inför en stor 
utmaning, nämligen att många revisionsmedarbetare väljer att byta yrkesinriktning innan 
färdigställd utbildning, det vill säga innan auktorisation. Frågan är således central och 
betydelsefull för byråerna eftersom den förlorade kompetensen leder till försämrad 
produktivitet, vilket i sin tur påverkar slutprodukten enligt Huang, Lawler och Lei (2007). 
Lambert, Lynne Hogan och Barton (2001) har undersökt sambandet mellan job satisfaction, 
i fortsättningen översatt till arbetstillfredsställelse, och intentionen att lämna arbetsplatsen. 
Studien, liksom flertalet andra undersökningar, visar att det finns ett starkt samband mellan 
arbetstillfredsställelse och intentionen att lämna arbetsplatsen. Även Gertsson et al (2017) 
studerar revisorsassistenters intentioner att byta arbete. De skriver att ett vanligt problem 
inom revisionsbranschen är att många revisorsassistenter väljer att byta yrke innan 
utbildningen är genomförd. Detta fenomen kan utvecklas till ett hot gentemot professionen 
genom försämrad expertis inom revisionsteamen. Det kan i sin tur leda till en generell 
upplevd kvalitetsförsämring inom revisionsbranschen. Studenter är blivande medlemmar i 
revisorsprofessionen och skall således utveckla professionen vidare. Det är därmed av 
intresse att undersöka vilka förväntningar som finns på yrkesrollen revisor.  

2.3 Förväntningar på revisorns roll i samhället 
Barnett (2012) menar att nyanställda ofta blir besvikna och överraskade av skillnaden mellan 
deras förväntningar och verkligheten. Dessa förväntningsgap har en negativ påverkan på 
både företaget och den nyanställda eftersom de nyanställda ofta upplever frustration och 
sämre arbetstillfredsställelse. Detta resulterar i att de nyanställda är villiga att byta arbetsplats 
tidigt, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för byrån i och med rekrytering. Gertsson et 
al (2017) skriver att yrket revisor är känt som ett prestigefyllt uppdrag med hög status i 
samhället. Den generella uppfattningen är att arbetet kräver expertis, vilket ger individen en 
känsla av mening, skapar intellektuella utmaningar samt fördelar för samhället. Enligt en 
studie av Carcello, Copeland, Hermanson och Turner (1991) visade det sig att studenterna 
ansåg att revision är mer betydelsefullt och samhällsnyttigt jämfört med arbetsutövarna. En 
undersökning utförd av Cernuşca och Balaciu (2015) visar att studenter som valt 
redovisning/revision som huvudämne ansåg att status och prestige i samhället är de viktigaste 
faktorerna som ligger till grund för valet av branschen. 
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Chia (2003) har valt att undersöka vad som driver och motiverar revisorsassistenter. Career 
drivers, i fortsättningen översatt till drivkrafter, kommer från en persons inre och influerar 
vad personen vill få ut av arbetet. De är inte självvalda utan härstammar från personens 
förmågor, personlighet och självkänsla. Undersökningen visade bland annat att 
revisorsassistenter drivs av status. Detta indikerar att revisorsprofessionen har ett anseende 
att vara professionella och att yrket ger utövarna hög status. Att revisionsmedarbetare 
motiveras av status innebär att det finns ett behov av erkännande, beundran och respekt från 
andra. Exempelvis att åtnjuta sociala förmåner och att bli accepterad i sociala 
sammanslutningar. Det är således viktigt att ha ett gott anseende. Undersökningen visade 
även att revisionsmedarbetare drivs av att arbetet är meningsfullt i större utsträckning än 
genomsnittet. Det tyder på att assistenterna värderar att yrket har en meningsfull funktion 
och karaktär. De blir motiverade av att bidra till någonting större än sig själv, att arbetet inom 
redovisnings- och revisionsbranschen ses som meningsfullt för samhället. Även Taylor och 
Cosenzas (1998) undersökning tyder på att det är av stor betydelse att revisionsmedarbetare 
upplever att deras arbete gör skillnad, att de är en del av något som har betydelse.  

2.4 Förväntningar på revisionsmedarbetarens dagliga arbete  
På organisationsnivå använder vi oss av tidigare forskning för att beskriva förväntningar på 
arbetsuppgifternas karaktär, huruvida det går att kombinera arbete och fritid samt om tidigare 
forskning har identifierat något förväntningsgap.  

2.4.1 Grundläggande ansvarsområden 
Många studenter visade en bristande kunskap om frågor angående branschen. Studenterna i 
Barnetts (2012) studie blev exempelvis överraskade av att arbetsklimatet var betydligt 
mindre formellt än vad de hade väntat sig. Phillips och Crain (1996) använde sig av ett antal 
påstående om typiska ansvarsområden och arbetsuppgifter för en konsult och revisor. Ett 
påstående berörde exempelvis att revisorer skall rapportera den tid de har arbetat. Endast 38,8 
procent tyckte att påståendet stämde och hade således realistiska förväntningar. Däremot 
tyckte 16,4 procent att påståendet inte stämde medan 44,2 procent svarade att de inte visste. 
Detta är således ett exempel på att cirka 60 procent inte hade realistiska förväntningar om ett 
mycket grundläggande ansvarsområde som en konsult eller revisor har. Författarna har 
identifierat flera påstående där det har visat sig att majoriteten av eleverna har orealistiska 
förväntningar. Studenterna hade exempelvis orealistiska förväntningar angående partnerskap 
samt hur många år de anställda i genomsnitt arbetar åt det första företaget de får anställning 
på. I endast fem av tjugonio påståenden som författarna ställde visade det sig att studenterna 
hade relativt realistiska förväntningar. Därmed borde det vara av intresse för alla 
redovisnings- och revisionsbyråer att studenterna inom sin utbildning får chansen att erhålla 
en inblick i yrket. Detta skulle leda till att studenterna får mer realistiska förväntningar om 
yrket och därmed minskar förväntningsgapet (Phillips & Crain, 1996). 

2.4.2 Karriärmöjligheter  
Gertsson et al (2017) skriver att studenter förväntar sig att revision skall vara ett intellektuellt 
stimulerande jobb och att de konstant kommer ställas inför intellektuella utmaningar. Även 
Carcello, Copeland, Hermanson och Turner (1991) skriver att studenter förväntar sig att 
arbetet inom revision skall ställa dem inför intellektuella utmaningar och ge dem värdefulla 
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erfarenheter. Taylor och Cosenza (1998) tillägger att ett stimulerande jobb är en viktig faktor 
för att få medarbetare att stanna i revisionsbranschen. Författarna skriver också att anställda 
vill ha mer samarbete med ledningen, mer ansvar samt mer kontroll över beslutsfattandet. 
Att arbeta inom redovisnings- och revisionsbranschen inkluderar mängder av regler och 
regleringar. Det finns standarder, lagar och praxis som måste följas. Författarna skriver att 
professionella yrkesutövare avskyr att rätta sig efter fastställda regler och procedurer. Byråer 
som i stor utsträckning förlitar sig på standardiserade processer och regler riskerar således att 
få missnöjda och frustrerade medarbetare, som tillslut väljer att byta yrkesinriktning. 
Följaktligen är det viktigt att ge personalen ansvar och auktoritet att fatta beslut. Det är även 
av stor vikt att företagen erbjuder de anställda möjlighet att avancera i karriären och en 
möjlighet att utveckla sina kunskaper för att de skall kunna behålla kompetenta medarbetare. 
Barnett (2012) skriver att studenterna i hennes undersökning förvånades över att de tidigt 
fick ta mer ansvar än vad de hade förväntat sig. Enligt Taylor och Cosenza (1998) vill 
medarbetarna själva besluta hur de utför arbetet på bästa sätt. Revisionsbyråer borde lyssna 
på sina medarbetares förslag till förbättringar i större utsträckning och på så sätt uppmuntra 
innovativa idéer. Ofta har medarbetarna längst ner i hierarkin förslag på hur det dagliga 
arbetet kan effektiviseras, men byråerna är oflexibla. Författarna skriver exempelvis att 
“They believe that if a task was performed in a certain manner in the past, it should continue 
to be performed in the same way in the future”, och syftar då på byråerna. Detta resulterar i 
att medarbetare känner sig ignorerade eller betydelselösa. 

2.4.3 Work-life balance 
Även Elam och Mendez (2010) har studerat vad studenterna förväntar sig av att arbeta på en 
byrå. De kom fram till att studenter förväntar sig flexibla arbetstider för att kunna spendera 
mer tid med sin familj. De förväntar sig även att de skall bli bedömda utifrån deras 
prestationer och meriter istället för långa arbetsdagar. Författarna menar att förväntningarna 
på flexibla arbetstider är en generationsfråga. Allt fler millennials, födda 1978 eller senare, 
äntrar arbetslivet och vägrar långa dagar ute hos kunder, kräver tid för personliga frågor och 
förväntar sig en snabb karriärutveckling. Den nya generationens förväntningar skapar en 
kulturkrock på arbetsplatserna eftersom de inte överensstämmer med den traditionella 
företagskulturen på en revisionsbyrå. Attityden hos millennials skiljer sig även från den 
traditionella professionen där oflexibla och långa arbetsdagar står i fokus för att personen 
ifråga skall kunna avancera i karriären. Carcello, Copeland, Hermanson och Turner (1991) 
skriver att en av de vanligaste anledningarna till att revisionsmedarbetare väljer att byta 
yrkesbana beror på att arbetslivet inte går att kombinera med familjelivet på ett bra sätt. 
Följaktligen uppstår konflikter i familjen som slutligen leder till att den anställde väljer att 
sluta. I likhet med Carcello et al (1991) skriver Gertsson et al (2017) att flexibilitet samt 
balans mellan arbete och fritid ökar tillfredsställelsen på arbetsplatsen. De arbetsförhållanden 
som råder är således betydelsefulla. Revisorer som upplever en balans mellan arbetet och 
privatlivet har lägre intentioner att byta arbetsgivare, enligt Huang, Lawler och Lei (2007).  

2.4.4 Arbetsbelastning  
Chong och Monroe (2013) undersöker förhållandet mellan utbrändhet och intentionen att 
lämna en arbetsplats. Begreppet utbrändhet definieras som “Job burnout is comprised of a 
set of negative psychological experiences reflecting a ‘wearing out’ from prolonged exposure 
to the stress of providing services to other people”, det vill säga att den anställde långvarigt 
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har varit utsatt för stress på arbetsplatsen. Författarna diskuterar tre olika dimensioner av 
utbrändhet: emotionell utmattning, depersonalisation och försämrad personlig prestation.  
  
Emotionell utmattning orsakas av alltför höga psykologiska och emotionella krav samt 
påfrestningar. Hög arbetsbelastning samt brist på kontroll och information är således en 
avgörande faktor för emotionell utmattning. Redovisnings- och revisionsbranschen 
kännetecknas av långa arbetsdagar och många medarbetare har enformiga arbetsuppgifter. 
Samtidigt är det relativt vanligt med jobbrelaterad stress och påtryckningar. 
Arbetsbelastningen är dessutom inte jämt fördelad över året, utan det finns en “högsäsong” 
då efterfrågan på tjänsterna är extremt hög. Detta är orsaker till emotionell utmattning bland 
revisionsmedarbetare. En ny revisorsassistent arbetar under en revisor, som även övervakar 
assistentens arbete under de första åren. Assistenten saknar således befogenhet att fatta beslut 
och arbetet är inte särskilt självständigt. Denna brist på kontroll kan framkalla känslor som 
frustration och oro, vilket ökar risken att assistenten blir utmattad (Chong & Monroe, 2013) 
  
Symptom på försämrad personlig prestation är ineffektivitet, minskad motivation samt låg 
självkänsla. Anställda förväntar sig att bli belönade för goda resultat, vilket innebär att 
utebliven kontinuerlig bekräftelse riskerar att leda till försämrad personlig prestation. Detta 
eftersom den anställde upplever att dennes ansträngningar inte är uppskattade. Med 
depersonalisering menas ett okänsligt hanterande gentemot kunden. Undersökningen visade 
att försämrad personlig prestation och emotionell utmattning ökar intentionen att lämna 
arbetsplatsen, medan depersonalisering inte hade någon direkt inverkan. Depersonalisering 
var istället en konsekvens av emotionell utmattning (Chong & Monroe, 2013).  
 
Pradana och Salehudin (2015) skriver att revisionsmedarbetare som känner sig överväldigade 
av den höga arbetsbelastningen i stor utsträckning väljer att byta arbete till ett arbete med 
lägre arbetsbelastning, trots att lönen är lägre. Överbelastning på arbetsplatsen leder till att 
de yngre revisorerna ifrågasätter om de verkligen passar för jobbet och stressnivån tenderar 
att öka. Detta skapar intentioner hos de anställda att byta arbetsgivare och eventuellt bransch. 
I en undersökning utförd av Barnett (2012) har det visat sig att den tid som studenterna 
förväntades spendera på arbetsplatsen inte stämde överens med vad studenterna hade 
förväntat sig. Detta eftersom de insåg att arbetsgivaren förväntar sig att de skulle arbeta tills 
arbetet var klart och inte enbart enligt schemat.  
 
Carcello, Copeland, Hermanson och Turner (1991) kom fram till att en överdriven stor 
mängd övertid var den mest påtagliga anledningen till att revisionsmedarbetare väljer att byta 
yrkesinriktning. Som fjärde vanligaste orsaken till uppsägning var familjeproblem, vilket 
hänger ihop med mängden övertid. För att förhindra utbrändhet, och då även 
personalomsättning, skriver Herda och Lavelle (2012) att relationen mellan revisorerna och 
företaget är viktig. En rättvis behandling från byrån leder till ett socialt utbyte mellan revisorn 
och firman vilket minskar utbrändhet bland revisorerna. Om revisorn upplever ett stöd från 
företaget kommer dennes engagemang att öka, vilket i sin tur minskar risken för utbrändhet.  
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2.5 Förväntningar på revisionsmedarbetarnas 
personlighetsdrag 

Tidigare forskning berör vilka personliga egenskaper som anses fördelaktiga för att arbeta 
inom revisionsbranschen, vikten av social kompetens samt huruvida lönen påverkar 
intentionen att lämna en arbetsplats. 

2.5.1 Egenskaper 
Enligt Cernuşca och Balaciu (2015) är det viktigt att framtida medlemmar i 
revisorsprofessionen är medvetna om vilka kvaliteter och egenskaper som en kompetent och 
duktig revisor bör besitta. Författarna listar följande egenskaper; ansvarsfull, ärlig, 
professionell, etiskt försvarbart uppträdande, integritet, noggrann samt beslutsam.  
 
Gertsson et al (2017) skriver att anställda dras till organisationer och yrken som 
överensstämmer med den egna personligheten och värderingar. Revisionsföretag bör således 
betrakta den höga personalomsättningen hos revisorsassistenter som en signal att de behöver 
se över vilka värden som de står för och representerar och inte enbart koncentrera sig på att 
de lägger resurser på “fel person”. Chia (2003) undersökte drivkrafter hos 
redovisningsassistenter, det vill säga vad de vill få ut av arbetet och vad som motiverar dem. 
Expertis var en av drivkrafterna som utmärkte sig, vilket indikerar att arbetet kräver 
sakkunskap. Med expertis menas specialistkunskaper, kompetens samt förmågan att utföra 
svåra, komplexa och ovanliga uppgifter. Personer, och i detta fall revisionsmedarbetare, som 
drivs av expertis vantrivs när de befinner sig utanför det specialiserade området. Chia, Koh 
och Pragasam (2008) studerar drivkrafter hos redovisnings- och revisionsstudenter och även 
de kom fram till att expertis är en av de viktigaste drivkrafterna. Om studenterna kan 
identifiera deras drivkrafter kan det möjliggöra för dem att hitta ett jobb som tillfredsställer 
dem redan i början av deras karriär. Chia (2003) menar att det även är viktigt för byrån att 
identifiera drivkrafter som är specifika för deras arbetsplats för att på så sätt kunna anpassa 
sin rekrytering. Detta för att hitta de sökande som i största utsträckning överensstämmer med 
de rådande drivkrafterna på arbetsplatsen, vilket författarna förutspår kan minska 
personalomsättningen. Det är således viktigt att rekryterade revisorsassistenter drivs av 
sådana faktorer som arbetsplatsen kan erbjuda.  

2.5.2 Social kompetens 
På arbetsplatsen var studenterna förvånade över vilken betydelse som kommunikation har, 
både med medarbetare och kunder. Kommunikation är avgörande för affärsverksamheten. 
Studenterna hade inte förväntat sig att de högre uppsatta ägnade så pass mycket tid åt 
relationsbyggande. Nyckeln till framgång innefattar att vara kunnig inom sitt ämnesområde, 
men om personen inte kan behålla sina klienter spelar kunskapen ingen roll. Nätverket är 
således grunden för alla affärer, annars saknas kundstocken. Studenterna blev förvånade över 
i vilken utsträckning framgång härstammade från relationsbyggande och social kompetens. 
De insåg vikten av att vara en bra lagmedlem samt betydelsen av att bygga relationer med 
både medarbetare och kunder. Genom god kommunikation med sin överordnade öppnas 
dessutom fler möjligheter till att få feedback och vägledning, enligt Barnett (2012). 
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Enligt Hattie och Timperley (2007) syftar feedback till att ge kunskaper och utveckla 
särskilda beteenden. Vid utgivandet av feedback bör tre huvudfrågor ställas: åt vilket håll är 
jag på väg? hur arbetar jag? och vad är nästa steg? Genom att svara på dessa frågor kan 
lärandet ökas i situationer när det finns en skillnad mellan vad individen förstår och vad 
arbetsplatsen förväntar sig att individen skall förstå. På så sätt kan den anställdas motivation, 
förståelse och prestation ökas. Det är dock viktigt att notera att under vissa omständigheter 
är det viktigare med instruktioner än feedback. Detta eftersom feedback måste bygga på 
något tidigare utfört arbete, vilket innebär att feedback är till liten nytta om det inte finns 
instruktioner. Feedback har således en stor inverkan på inlärning men används alltför sällan. 
Carcello, Copeland, Hermanson och Turner (1991) skriver att studenterna förväntar sig att 
erhålla konstruktiv kritik på deras arbete medan personalens erfarenheter tyder på att sådana 
återkopplingar inte mottas särskilt ofta. Dessa skillnader mellan förväntningarna och 
praktiken kan leda till missnöjdhet bland de anställda. 
 
Enligt Cernuşca och Balaciu (2015) anser studenterna att en av de viktigaste egenskaperna 
för att arbeta med revision berör hantering av siffror och värden. Dock poängterade 
studenterna även att “mjuka” egenskaper som samarbetsförmåga och kommunikation också 
anses vara viktiga. Författarna skriver att yrket kräver social kompetens eftersom en 
revisionsmedarbetare interagerar med både medarbetare och kunder på daglig basis. Förutom 
tekniska färdigheter är den sociala biten viktigast för att ge kunden en bra upplevelse. 

2.5.3 Lön 
Taylor och Cosenza (1998) skriver att lönen är en avgörande faktor vid både valet av arbete 
och huruvida personen stannar på arbetsplatsen. Även Huang, Lawler och Lei (2007) skriver 
att belöningar och förmåner är viktiga faktorer för att främja revisorns engagemang i den 
befintliga organisationen och följaktligen förebygga en hög personalomsättning. Den 
ekonomiska aspekten visade sig även vara betydelsefull i jämförelse med konkurrerande 
företag (Huang, Lawler & Lei, 2007), men endast materiella belöningar och pengar är inte 
tillräckligt. Att revisorsassistenter motiveras och drivs av materiella belöningar betyder att 
välstånd uppfattas som en viktig del av individens tillvaro. Chia (2003) menar även att en 
förklaring till signifikansen av materiella belöningar beror på att denna generation har vuxit 
upp i ett materialistiskt samhälle. Carcello, Copeland, Hermanson och Turners (1991) 
undersökning visade att lönen var den näst vanligaste orsaken till att revisionsmedarbetare 
byter yrkesinriktning, efter övertidstimmar. Lönen på det nya jobberbjudandet var bättre 
jämfört med den som revisionsbyrån kunde offerera, vilket var den avgörande faktorn för 
beslutet. 
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2.6 Överblick 
För att sammanfatta tidigare forskning presenteras en sammanställning i figur 2, där det 
presenteras vilka teman som tidigare forskare har diskuterat kring gällande yrkesrollen 
revisor. Dessa faktorer ligger till grund för utformningen av intervjuguiderna, där tre olika 
gruppers perspektiv har vägts in; studenter, revisionsmedarbetare samt före detta anställda. 

 
Figur 2 - Sammanställning av tidigare forskning 
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3 METOD 
I kapitlet presenteras och motiveras vårt ämnesval och studiens tillvägagångssätt. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av den deduktiva forskningsansatsen. Vidare beskrivs det hur 
empiriska data samlades in, urvalsprocessen samt hur materialet har tolkats och bearbetats. 
Slutligen förs en diskussion kring metodproblem.  

3.1 Val av ämne 
Inför uppsatsen diskuterades olika ämnesförslag, men tillslut valdes revision eftersom båda 
strävar efter att arbeta inom den branschen. Majoriteten av studenterna som valt inriktning 
mot redovisning och styrning väljer att söka sig till en revisionsbyrå efter examen. Det är en 
vanlig förekommande start på karriären och ett flertal studenter har arbete redan innan 
utbildningen är avslutad. För att hitta ett aktuellt ämne inom revisionsbranschen valde vi att 
söka i branschtidningen Balans. Flertalet artiklar berörde personalomsättning bland 
revisorsmedarbetare samt hur revisorsinspektionen vill reformera de kunskapskrav som finns 
för att kunna bli revisor. Revisorsinspektionen vill uppmuntra fler att välja 
revisionsbranschen genom att sänka de akademiska kraven. Detta leder till att fler får 
möjlighet att välja yrket revisor, men samtidigt förs det en debatt om detta kan skada 
professionen. En profession kännetecknas bland annat av akademiska studier och kunskap. 
Dessa ämnen debatteras eftersom det förutspås bli en brist på revisorer inom en snar framtid, 
vilket riskerar att leda till kvalitetsförsämringar. Vi började diskutera varför så många av de 
som börjar arbeta på en revisionsbyrå slutar och valde att fördjupa oss i ämnet. Tidigare 
forskning belyser fenomenet förväntningsgap, att förväntningar inte överensstämmer med 
realiteten, och menar att detta påverkar revisionsmedarbetares val att byta arbetsplats eller 
yrkesinriktning. Följaktligen fokuserar studien på vilka förväntningar studenter har på att 
arbeta inom revisionsbranschen samt hur arbetet upplevs, både ur befintliga och före detta 
medarbetares perspektiv.  

3.2 Metodsynsätt 
Arbnor och Bjerke (2004) skriver att det finns skilda uppfattning om hur olika metoder skall 
användas inom företagsekonomi och att dessa uppfattningar kallas metodsynsätt. Ett 
metodsynsätt gör antaganden om det som skall studeras och har således skilda angreppssätt 
på de problem som skall förklaras, förstås och förbättras. Den främsta skillnaden mellan 
metodsynsätten gäller de antaganden som görs om verkligheten. Enligt Orlikowski och 
Baroudi (1991) utgår ett interpretativt synsätt från att människor skapar egna subjektiva 
betydelser eftersom de interagerar med världen runt dem. Interpreterande studier försöker 
förstå ett fenomen genom att ta reda på vilken mening som deltagarna gett fenomenet. Det 
handlar om att förstå fenomenet djupare. Revisorns yrkesroll är en social företeelse som 
bygger på tolkningar och uppfattningar och inte enbart konkreta handlingar. Studien är 
inriktad på individernas uppfattning om yrket revisor i tre olika stadier; som studenter, 
befintliga revisionsmedarbetare samt före detta anställda. Genom att utföra intervjuer med 
samtliga aktörer har deras subjektiva förväntningar och uppfattningar om yrkesrollen revisor 
fångats. Det innebär att studien kan skapa en förståelse för revisionsyrket genom att fråga 
aktörerna hur de upplever yrket. Sedan görs tolkningar av deras beteenden och uppfattningar 
(Bryman & Bell, 2005). 
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3.3 Forskningsansats 
För att besvara forskningsfrågorna och syftet har en kvalitativ ansats använts. Den kvalitativa 
metoden är inriktad på förståelse och tolkning istället för kvantifiering under 
datainsamlingsprocessen, som kommer bestå av semistrukturerade intervjuer (Bryman och 
Bell, 2005). Studien har fokuserat på olika teman och nyckelord under intervjuerna, vilket 
sedan låg till grund för tolkningen av materialet. Vi är intresserade av att undersöka 
studenters förväntningar på yrkesrollen samt hur nuvarande och före detta medarbetare 
uppfattar yrket. Studiens inriktning handlar om hur individer tolkar och uppfattar 
verkligheten, vilket är en tydlig kvalitativ inriktning enligt Bryman och Bell (2005).  
 
Rapporten har en deduktiv ansats, vilket är det vanligaste förhållningssättet mellan teori och 
empiri. Genom att ta del av tidigare forskning och teorier som finns inom professioner samt 
förväntningsgap byggdes en teoretisk referensram upp. Den teoretiska referensramen låg 
sedan till grund för datainsamlingsprocessen, vilket innebar att intervjufrågorna utformades 
med hjälp av tidigare forskning. Teorin användes även för att tolka materialet som empirin 
genererade. Till skillnad från induktiv ansats innebär deduktiv metod att teoribildning 
kommer före empiriinsamling och resultat, se figur 3. Den teoretiska referensramen styr 
såldes datainsamlingsprocessen, men även annan information som aktören eventuellt tar upp 
var intressant (Bryman och Bell, 2005). 

 
Figur 3 - Datainsamlingsprocess 

3.4 Litteraturstudie 
För att få en övergripande bild av examensarbetets ämne samt tidigare forskning har en 
litteraturstudie genomförts. Information hämtades från vetenskapliga artiklar, 
branschtidningen Balans och kurslitteratur för att ta reda på vilken forskning som redan gjorts 
kring ämnet. Artiklar från tidningen Balans indikerade att personalomsättningen inom 
redovisnings- och revisionsbranschen riskerar att utvecklas till en kvalitetsförsämring för 
hela professionen samt att ämnet är relevant och aktuellt. Informationen som insamlades 
ligger till grund för den teoretiska referensramen samt problematiseringen. Via universitetet 
har vetenskapliga artiklar hämtats från Google Scholar och Scopus. Följande sökord har 
använts: “audit profession”, “employee turnover”, “turnover intention”, “career drivers”, 
“student expectations”, “profession theory”, “work-life balance”, “burnout”. Sökorden har 
kombinerats i olika söksträngar och till sist har referenslistor från relevant litteratur fungerat 
som sökhjälp.  

3.5 Empirisk insamlingsmetod 
Studien ämnar skapa förståelse för förväntningar och upplevelser angående yrkesrollen 
revisor. För att underlätta ett relativt fritt samtal med aktören har ett kvalitativt 
tillvägagångssätt använts.  Således lämnas utrymme för egna infallsvinklar. Den empiriska 
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insamlingsmetoden består av semistrukturerade intervjuer för att uppmuntra flexibilitet. 
Intervjun kommer inte att följa en standardiserad mall, utan snarare intervjufrågor som berör 
specifika teman som grund och sedan får aktören välja vilken riktning som intervjun tar. 
Utifrån svaren har följdfrågor ställts, som kan knyta an till vår teori (Bryman & Bell, 2005). 
En kvalitativ intervjumetodik valdes för att få detaljerade och fylliga svar. Syftet är därmed 
inte att erhålla snabb och ytlig respons, utan aktören ges chans att diskutera och reflektera 
över sina svar. 
   
Personliga intervjuer genomfördes i största möjliga mån eftersom personliga möten med 
aktörerna innebär att intervjuerna blir mer informella till skillnad från telefon- eller 
skypeintervjuer (Ahrne & Svensson, 2015). Av ekonomiska skäl har intervjuerna med 
revisionsmedarbetarna från de två större städerna gjorts via Skype. Båda författarna deltog 
under samtliga intervjuer, varav den ena ställde frågor medan den andra antecknade. 
Intervjuerna har även spelats in på mobiltelefonen för att underlätta transkriberingen av 
materialet. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotundersökning på en revisor och 
en student för att upptäcka hur de uppfattar frågorna. Detta utfördes för att säkerställa att 
aktören uppfattar frågorna på det sätt som avsågs. Således blev testpersonerna tillfrågade om 
de upplevde att frågorna var tydligt formulerade samt om de upplevde frågorna som ledande 
åt något håll (David & Sutton, 2011). Efter pilotundersökningen utvärderades 
intervjufrågorna utefter svaren och sedan gjordes en del justeringar, vilket innebar att frågor 
både togs bort och lades till frågor.  

3.5.1 Val av aktörer 
I studien användes ett tvåstegsurval eftersom vi först valde ut tre stycken organisationer att 
studera och sedan individer från respektive organisation (Ahrne & Svensson, 2015). De 
företag som studerades var KPMG, PWC och EY. Detta eftersom företagen har liknande 
miljö och klimat samt att de har en stor marknadsandel. I detta fall var det inte möjligt att 
göra ett sannolikhetsurval där individer slumpmässigt väljs ut, eftersom det inte finns någon 
databas där före detta och befintliga revisionsmedarbetare finns registrerade. Därför 
användes ett tillgänglighetsurval, vilket innebar att utgångspunkten för urvalen var de egna 
kontaktnäten på företagen. Detta för att erhålla information om vilka revisorer som arbetar 
på byrån samt revisorer som slutat. Utifrån den informationen har intervjuer utförts med 
befintliga och före detta medarbetare. För att undvika att en person inom byråerna väljer alla 
respondenter åt oss har vi även valt att intervjua några individer som inte blev 
rekommenderade. Detta för att minska företagets inverkan på innehållet.  
 
Studien vände sig till tre olika grupper; studenter, revisionsmedarbetare samt före detta 
anställda, se tabell 1. Studenterna läser ekonomi med inriktning mot företagsekonomi på 
Luleå Tekniska Universitet och vill arbeta med revision i framtiden, de har således inte klivit 
in i professionen men ämnar göra det. De har ingen erfarenhet av yrket utan endast 
förväntningar på yrkesrollen revisor. Revisionsmedarbetare är inne i professionen och kan 
på så sätt förmedla en aktuell bild av yrket och arbetsuppgifterna. Före detta anställda är 
tidigare medlemmar i professionen som sedan har valt att lämna, det är därmed av intresse 
att studera deras syn på yrkesrollen revisor. Totalt genomfördes 13 intervjuer; fyra med 
studenter, tre med före detta anställda och sex med befintliga revisionsmedarbetare. 
Majoriteten aktörer arbetar således med revision i nuläget. Dessa aktörer har arbetat med 
revision mellan ett och tre år och har följaktligen aktuell erfarenhet gällande både 
förväntningar och uppfattningar om yrket i verkligheten. Detta medvetna val har gjorts för 
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att erhålla så mycket information som möjligt från aktörerna. Även före detta medarbetare 
har ett till tre års erfarenhet innan de slutade. Eftersom den höga personalomsättningen berör 
medarbetare som inte är auktoriserade var det just denna grupp medarbetare som studien ville 
nå. Därför valdes spannet ett till tre år, för att minst tre års praktisk vidareutbildning efter 
akademiska studier är kravet för att ha möjlighet till auktorisation enligt 
Revisorsinspektionen (2018).  
 
Tabell 1 - Sammanställning av intervjuobjekt 

 
 
Till en början genomfördes tolv intervjuer, varav tre stycken med studenter. Efter 
transkriberingen visade dock resultatet att studenternas svar var relativt spretiga medan de 
övriga två gruppernas svar var mer enhetliga. Därmed togs beslutet att intervjua ytterligare 
en student för att undersöka om de spridda svaren var en tillfällighet eller någonting 
återkommande. Av totalt 13 aktörer har vi tidigare bekantskap med sex av dem, vilket 
betraktades som en fördel. Således skapades en avslappnad och trygg miljö vid 
intervjutillfällena, vilket resulterade i mer uppriktiga och utförliga svar. På grund av 
tillgängligheten avgränsades studien till Norrbotten och Västerbotten, men det är även 
intressant att se om uppfattningarna skiljer sig åt mellan små och stora städer. Elva av tretton 
aktörer arbetar i det lokala området, medan resterande två arbetar i större städer. 

3.6 Analysmetod 
För att underlätta vid analysarbetet har den teoretiska referensramen och empirin 
strukturerats med hjälp av tre olika nivåer; samhälls-, organisations- och individnivå. Studien 
har sedan tillämpat en “teoretisk tematisk analysmetod” eftersom den utgår från tidigare 
teorier, illustrerad i figur 4. Genom att använda oss av denna analysmetod har en mer 
detaljerad analys erhållits istället för en övergripande. Braun och Clarke (2006) identifierade 
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en process bestående av sex steg för utförandet av en tematisk analys. Eftersom studien har 
tillämpat det teoretiska tillvägagångssättet istället för det induktiva, har lämplig litteratur 
identifierats och lästs innan analysen påbörjades.  
 
Till att börja med har de inspelade intervjuerna transkriberats till skriftlig form. På så sätt 
bekantade vi oss med det insamlade materialet. Under transkriberingen av materialet 
identifierades mönster i informationen som är av intresse för studien. Sedan kodades data 
utifrån de aspekter som ansågs intressanta. Efter kodningen av relevant data samlades koder 
med liknande aspekter i olika teman in. De teman studien identifierade är status, 
samhällsnytta, arbetsuppgifter, lön, arbetsbelastning, work-life balance och egenskaper. För 
att göra detta möjligt har arbetet inkluderat mind-maps för att på så sätt kunna koppla ihop 
de olika koderna till de mer övergripande temana. Under processen att bestämma olika teman 
lästes koderna för respektive tema igenom för att klargöra att de bildar ett sammanhängande 
mönster. Sedan har essensen av varje tema analyserats, det vill säga att varje tema kan bidra 
till att besvara vårt syfte och frågeställningar. Temana har fått ett namn så att läsaren lätt skall 
erhålla en förståelse för vad temat handlar om. Sedan har analysen utförts med hjälp av våra 
teman för att koppla den till vårt syfte, frågeställningar, insamlad empiri och teoretiska 
referensram (Braun och Clarke, 2006) 

 
Figur 4 - Tematisk analysmetod 

3.7 Metodproblem 
Eftersom studien har använt en kvalitativ metod är det lämpligt att använda kriterierna 
trovärdighet och äkthet vid bedömning och värdering av kvaliteten i undersökningen 
(Bryman och Bell, 2005). Nedan anges olika åtgärder för att förbättra trovärdigheten och 
äktheten i studien.  

3.7.1 Trovärdighet 
För att bedöma trovärdigheten i rapporten har studien utgått från tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera information. För att 
studien skall uppfattas som tillförlitlig har respondentvalidering utförts (Bryman och Bell, 
2005). I vår studie innebär det att de intervjuade personerna har fått möjlighet att läsa igenom 
rapporten innan publicering. Således får de möjlighet att bekräfta att vi har uppfattat dem 
korrekt och därmed publicerar riktig information.  Enligt Bryman och Bell (2005) är avsikten 
med en kvalitativ undersökning att erhålla ett djup angående svaren från ett mindre antal 
individer. Studien inkluderar fyra studenter, sex arbetande revisorer samt tre revisorer som 
har bytt arbete. Genom vår studie har en bild av respektive grupps förväntningar på yrket 
revisor förmedlats. Eftersom alla dessa individer är unika med olika erfarenheter kan det i 
vissa fall vara svårt att generalisera resultatet till andra situationer. För att forskare på ett 
enkelt sätt kan bedöma om de anser att vårt resultat är möjligt att överföra i en annan situation, 
har tillvägagångssättet och resultatet i studien beskrivits detaljerat.  
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För att styrka studiens pålitlighet är det viktigt att det sker en komplett och noggrann 
beskrivning av hela forskningsprocessen (Bryman och Bell, 2005). Det skall således vara 
möjligt att upprepa vår undersökning på ett likadant sätt. Därför presenteras en noggrann 
beskrivning av urvalsprocessen samt hur materialet från intervjuerna har tolkats. Under 
uppbyggnaden av studien har det förts en regelbunden kommunikation med handledaren, 
som har granskat de olika stegen i undersökningen. Även andra studenter har läst igenom 
rapporten och bidragit med synpunkter på möjliga förbättringar. På så sätt har hela 
skrivprocessen präglats av ständig revidering av texten för att uppnå bästa möjliga innehåll. 
Med möjlighet att styrka och konfirmera informationen menar Bryman och Bell (2005) att 
författarnas personliga värderingar inte får påverka slutsatserna av studien. För att undvika 
detta problem kommer båda författarna att delta i intervjuerna, således erhålls två olika 
tolkningar av svaren. Som tidigare nämnt kommer även aktören att bekräfta att tolkningen 
av svaren inte är missvisande, vilket även det minskar risken för personliga tolkningar från 
vår sida. Som analysmetod användes en teoretisk tematisk analysmetod, vilket innebär att 
svaren kodas och sedan fördelas inom olika teman. I och med att studien har ett på förhand 
bestämt tillvägagångssätt minskas utrymmet för egna tolkningar.  

3.7.2 Äkthet 
För att bedöma äktheten i undersökning har kriterierna rättvisande bild och autenticitet 
använts. Rättvisande bild innebär att det är viktigt att aktörernas svar framställs på ett rättvist 
sätt (Bryman och Bell, 2005). Respondentvalidering, som nämndes tidigare under 
tillförlitlighetskriteriet, är ett exempel stärker en rättvisande bild.  Vi är även medvetna om 
att det finns en risk med ett tillgänglighetsurval. En eventuell risk är att kontaktpersonen på 
respektive företag endast rekommenderar vissa individer, exempelvis individer de tror 
kommer att prata positivt om företaget. För att minska risken för detta har ett antal individer 
som inte blev rekommenderade intervjuats. Autenticitet handlar om att undersökningen har 
bidragit till att aktörerna skapar en bättre förståelse för sin sociala situation, att de får en ökad 
inblick i hur andra individer upplever samma situationer samt att byråerna i detta fall får 
redskap för att förbättra situationen (Bryman och Bell, 2005). Studiens empiriska 
insamlingsmetod består av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att utrymme ges för 
följdfrågor. Således kommer aktörerna få möjlighet att fundera ytterligare kring sin situation. 
För att aktörerna även skall få ta del av andra individers perspektiv avseende förväntningar 
på revisionsyrket har vi valt att skicka ut ett färdigställt exemplar av examensarbetet till 
respektive aktör. Studien undersöker hur studenter, revisionsmedarbetare samt före detta 
anställda upplever yrkesrollen revisor, vilket är användbar information för byråerna. Resultat 
kan vara till nytta för att förstå den höga personalomsättningen och möjliga lösningsmetoder. 
 
En möjlig konsekvens med att intervjua bekanta skulle kunna vara att intervjun blir för 
informell. En risk är att vissa frågor utelämnas eftersom vi tror oss veta svaret. För att undvika 
detta har intervjuerna följt intervjuguiden och därmed har en kontroll utförts att alla frågor 
ställs. Det finns även en risk att jargongen blir för intern/intim, men detta behöver 
nödvändigtvis inte vara en negativ aspekt. Det ses som en fördel om aktören känner sig 
bekväm i situationen, då det möjliggör en mer ledig dialog och utförliga svar. 
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3.7.3 Etiska överväganden 
Etiska frågeställningar och problem är viktiga att beakta inom all forskning. Bryman och Bell 
(2005) har identifierat fyra huvudsakliga kategorier för etiska överväganden, som studien har 
utgått ifrån. 
 

● Skada för deltagare 
 
Författarna skriver att deltagande i undersökningar riskerar att medföra skada för aktörerna. 
Det handlar nödvändigtvis inte om fysisk skada, utan det kan även vara stress, sämre 
självkänsla, hinder för personlig utveckling samt oriktiga handlingar. Eftersom 
undersökningen även berör de upplevda negativa aspekterna i revisionsbranschen är det 
viktigt med anonymitet. Både för att skydda företagen men även aktören själv. Därför 
benämndes inte våra aktörer vid namn utan istället användes nummer som kodnamn. 
Anonymiteten skapar dessutom trygghet, vilket innebär att aktörerna vågar vara mer 
uppriktiga i sina svar.    
 

● Samtyckeskrav 
 
Diskussioner kring samtyckeskravet är vanligast gällande deltagande och dolda 
observationer, när forskaren observerar utan att föremålen för observationerna är medvetna. 
Alla aktörer har blivit tillfrågade i förväg och fått information om studiens syfte. Med syftet 
som bakgrund har sedan alla aktörer haft möjlighet att neka deltagandet. Innan intervjun fick 
aktören information om att rapporten kommer att publiceras samt att de fick ge klartecken 
för inspelning. På så sätt gav aktören sitt samtycke till att delta i studien.  
 

● Intrång på privatlivet 
 
En del frågor eller teman kan betraktas som för privata, men undersökningen inriktar sig inte 
mot individens privatliv då studien enbart fokuserar på förväntningar och uppfattningar om 
yrkeslivet. Det ämne som kan uppfattas som känsligt berör materiella belöningar och lön. 
Vid intervjuerna tydliggjordes att de inte behövde nämna siffror, utan att samtalet istället 
fokuserade på huruvida det är en motivationsfaktor eller ett förbättringsområde. Om en aktör 
upplevde att en fråga var för privat fanns det inget krav på att svara, individen hade rätt att 
neka.  
 

● Falska förespeglingar  
 
Bryman och Bell (2005) menar att det ibland är nödvändigt att undanhålla information, men 
att det i största möjliga mån skall undvikas. Syftet med studien har förmedlats till aktörerna 
ett flertal gånger, bland annat när de blev tillfrågade att delta och vid själva intervjutillfället. 
De var således medvetna om vilken funktion deras medverkan hade. Studien inriktar sig inte 
mot ett specifikt företag utan mot hela revisorsprofessionen, vilket följaktligen innebär att 
undersökningen inte ämnar att ”sätta dit” någon. Varken ett företag eller en individ.  
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4 EMPIRI 
I detta kapitel kommer empirin som intervjuerna resulterade i att tolkas. Förväntningar 
kommer att jämföras med den uppfattning som befintliga och före detta anställda har 
angående yrket. I följande stycken beskrivs studenternas förväntningar på revisionsyrket på 
tre olika nivåer; samhälls-, organisations- och individnivå. Studenterna har ingen praktisk 
erfarenhet av yrket och har således endast förväntningar och tankar kring yrkesrollen. Sedan 
kommer kapitlet beskriva och tolka de befintliga revisionsmedarbetarnas bild av yrket samt 
vilka förväntningar de hade innan de klev in i branschen. Slutligen tolkas de före detta 
anställdas upplevelser och erfarenheter.  

4.1 Studenters förväntningar på yrkesrollen revisor  
På frågan om revisorns roll och funktion i samhället tyckte samtliga studenter att revisorn är 
viktig, eftersom den skapar trygghet och fungerar som en kvalitetsstämpel. Revisorn 
signalerar att företagens redovisning har utförts enligt gällande lagar och regler. Deltagare 2 
menar att revisorn är till nytta för staten, invånarna och även arbetstagarna. Även deltagare 
3 tycker att revisorn har en viktig roll i samhället, men betonar att det är under förutsättning 
att revisorn utför sitt arbete lagenligt. Annars finns det risk att skandaler uppstår, vilket i sin 
tur påverkar revisorns rykte negativt.  Både deltagare 1 och 2 anser att det är viktigt att deras 
framtida jobb bidrar med samhällsnytta och att det är en anledning till deras val av yrke. 
Deltagare 1: 
 

“Det är jätteviktigt att jag gör nytta. Jag var inne mer på marknadsföring, men 
det var inte min grej eftersom jag inte tycker om att jobba mot konsumtion på det 
sättet. Det känns som jag inte fyller någon nytta i samhället.” 

 
Deltagare 3 menar att revisionsyrket ses som en utstakad väg för många studenter. Flertalet 
vet egentligen inte vad yrket innebär men de har bilden av att de har “lyckats” om de blir 
revisor: 
 

“Det är en kultur för dem som pluggar ekonomi och väljer redovisning att de vill 
bli revisorsassistenter. /.../ Då har man lyckats. Man ska skriva provet, bli 
auktoriserad, kanske starta eget, det är en väldigt utspikad väg på något sätt. Då 
vet man att man har en bra lön och ett bra jobb.” 

 
Deltagarens resonemang tyder på att yrket innebär status, eftersom “att lyckas” tolkas som 
att personen har lyckats i samhället genom att bli revisor. Personen har en accepterad roll och 
ses som lyckad ur andras ögon. Deltagare 13 resonerar kring titeln revisor och anser att det 
är viktigt att ha en yrkestitel och inte enbart vara en i mängden. Deltagaren värderar 
spetskompetens samt kunnighet. Även detta kopplas till status eftersom deltagaren 
uttryckligen menar att titeln revisor är betydelsefull, vilket tyder på att andra ser upp till en 
person som kan titulera sig som revisor.  

4.1.1 Arbetsuppgifternas karaktär 
Samtliga studenter fick frågan om hur de tror att en vanlig dag på jobbet ser ut. Det visade 
sig att studenterna har ytterst lite information om vilka arbetsuppgifter som en revisor har. 
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Alla upplevde frågan som svår och kände sig osäkra hur en arbetsdag faktiskt ser ut för en 
revisionsmedarbetare. På frågan varför personen vill arbeta inom revisionsbranschen svarar 
deltagare 13:  
 

“Jag tycker att det skulle vara roligt och spännande att se vad man gör som 
revisor.”  

 
Det tyder på att deltagaren är nyfiken på branschen, men egentligen inte vet vad det dagliga 
arbetet innebär. Det råder även osäkerhet hos studenterna huruvida arbetsuppgifterna tros 
vara varierande eller monotona. Deltagare 2 säger att: 
 

“Det är samma faser man utför i varje kund så på så sätt blir det monotont, 
däremot skiljer sig varje kund ifrån varandra och på så sätt tror jag att det 
kommer vara varierande.” 

 
Varierande i detta fall handlar mest om att de förväntar sig att få arbeta med flertalet olika 
kunder och branscher. Följaktligen blir även “standarduppgifter” varierade, eftersom de 
måste anpassas efter varje enskild verksamhet. I likhet med arbetsuppgifternas karaktär råder 
det delade meningar kring ansvarsfördelning. Deltagare 1 och 3 förväntar sig att de inte får 
ta särskilt mycket eget ansvar i början av sin karriär. De förväntar sig att få delta i alla 
processer men inte fatta de stora besluten, vilket den auktoriserade revisorn ansvarar för. 
Utifrån svaren görs tolkningen att det råder en stor osäkerhet kring arbetsuppgifternas 
karaktär, vilket tyder på att studenterna inte vet särskilt mycket om arbetsuppgifterna. Detta 
tyder på att arbetsuppgifterna inte är en orsak till valet av branschen.  

4.1.2 Arbetsbelastning 
Studenterna förväntar sig att arbetsbelastningen kommer att vara hög under vissa tidsperioder 
och lägre under andra. Samtliga studenter uttrycker en vilja att jobba övertid och på så sätt 
visa framfötterna för arbetsgivaren. De drivs av tempo och motiveras av att ha mycket att 
göra. Värt att konstatera är att de studenterna som har intervjuats är drivna och ambitiösa. De 
flesta arbetar ideellt inom skolans sektioner eller har ett arbete på sidan om studierna. Viljan 
att visa framfötterna och jobba övertid på arbetsplatsen kommer således naturligt. Deltagare 
2 anser att arbetet skall vara tufft som nybörjare, för att nya medarbetare skall visa vad de 
går för. Hög arbetsbelastning innebär övertidstimmar, men deltagare 1 tror inte att det krävs 
mer än en till två extra timmar per arbetsdag under hektiska perioder. Alla studenter är 
beredda att arbeta mycket övertid i början av deras karriär, men däremot anser ingen av dessa 
att det är hållbart i längden. Deltagare 1:  
 

“Om ungefär 10 år tror jag inte att jag tänker likadant om övertid. Då kanske jag 
har barn som jag måste hämta osv. Då tror jag inte att jag kommer vara lika 
sugen på att jobba övertid.” 

 
Detta tyder på att det är viktigt att ha balans mellan privatlivet och arbetslivet. Studenternas 
familjesituation styr således hur mycket de är villiga att arbeta. En gemensam åsikt som alla 
studenter delar är att flex är viktigt. Deltagare 2 belyser vikten av ett privatliv och menar att 
prestationen på jobbet förbättras om tiden utanför arbetet upplevs som betydelsefull. 
Studenterna anser att flex är ett verktyg som ger en möjlighet att kombinera privatliv och 
fritidsintressen med jobb. Deltagare 1 resonerar på följande sätt angående flex:  
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“Viktigt om jag har andra saker i livet, exempelvis om jag planerat någonting efter 
middagen kan jag börja en timme tidigare och sen gå hem en timme tidigare. Det 
ger mer frihet till saker utanför jobbet. På sätt kan man balansera arbete och 
fritid.”  

 
“Jag vill inte jobba på en arbetsplats då man måste vara på jobbet 08.00, lunch 
12.00 samt gå hem 17.00. Jag vill att man ska få bestämma själv.” 

 
Således förväntar de sig att vara på en “modern” arbetsplats där det är viktigare att jobbet blir 
gjort, än att arbeta mellan särskilda klockslag. Studenterna vill därmed ha möjlighet att kunna 
fördela sin egna tid.  

4.1.3 Lön 
Alla studenter förväntar sig en relativt låg ingångslön. En av deltagarna förväntar sig att 
ingångslönen skall ligga mellan 25 000 till 30 000 kronor, medan en annan förväntar sig att 
lönen kommer vara ungefär 26 000 kronor. Studenterna förväntar sig en låg ingångslön, men 
en snabb löneutveckling jämfört med andra ekonomiarbeten. De nämner att lönen är viktig 
men att utvecklingsmöjligheterna är ännu viktigare. Deltagare 2:  
 

“Utvecklingsmöjligheter går före lönen. En arbetsplats med lägre lön och fler 
utvecklingsmöjligheter skulle nog gå före en arbetsplats med hög lön och få 
utvecklingsmöjligheter.” 

4.1.4 Revisorns egenskaper 
Samtliga aktörer fick frågan vad de tänker på när de hör ordet revisor. Deltagare 3 menar att 
det finns en bild och stereotyp att revisorer är tråkiga. Att de sitter instängda och läser samt 
granskar siffror hela dagarna. Deltagare 13 associerar följande med ordet revisor: 
  

“En äldre man med kostym och slips. Jag förknippar även affärskvinnor med 
revisorer. Jag tänker att de är ganska stela som personer, rätt tråkiga. Fyrkantiga 
personer.” 

 
Även deltagare 1 menar att det finns fördomar att revisorer är tråkiga eftersom hen hade 
bilden av att en revisor är instängd på ett kontor med årsredovisningar. Deltagare 2 hade 
däremot en annan bild jämfört med övriga deltagare, nämligen att en revisor är en utåtriktad 
person som får kunderna att känna sig bekväma. Vidare anser deltagaren att revisorn har en 
förmåga att ställa relevanta frågor för att på så sätt skapa sig en förståelse för företagets 
verksamhet. Samtliga studenter tycker att det är viktigt att vara noggrann som revisor. 
Begrepp som analytisk och driven var även vanligt förekommande. Deltagare 1 sa att:  
 

“Jag gillar att granska eftersom jag är analytisk som person och jag gillar att se 
helheten. Det vill säga gillar mer helikopterperspektiv än att kika på små poster.” 
 

Intervjuerna handlade även om vad aktörerna motiveras av på en arbetsplats. Samtliga 
studenter svarade att de motiveras av möjligheter till utveckling. Deltagare 1 betonar att det 
är viktigt med utmaningar, att hela tiden få lära sig nya saker och således aldrig bli uttråkad. 
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Även deltagare 2 poängterar vikten av att ständigt ställas inför nya utmaningar, det vill säga 
att få ta sig an nya arbetsuppgifter och ansvarsområden. Alla studenterna värdesätter laganda 
och företagskulturen. De menar att det är viktigt med en positiv atmosfär och att trivas med 
kollegorna. Det uppfattas som viktigare att kollegor peppar varandra och hjälps åt snarare än 
att konkurrera. I företagskulturen ingår även feedback, enligt deltagare 3, som menar att 
feedback är avgörande för motivationen på arbetsplatsen. Deltagare 1 nämner också feedback 
som en viktig motivationsfaktor, eftersom det möjliggör utveckling på arbetsplatsen. 

4.2 Revisionsmedarbetares upplevelser av arbetet i 
realiteten 

Samtliga revisionsmedarbetare anser att revisorn har en viktig funktion i samhället. Deltagare 
4 och 9 beskriver revisorn som en extern part som kvalitetssäkrar företagets redovisning och 
således är revisorn viktig för företagets intressenter. Deltagare 4, 5, 7 och 9 anser att 
samhället inte skulle fungera utan revisorer. Deltagare 7 betonar att brottsligheten 
förmodligen skulle öka utan revisorer och deltagare 5 menar att företaget både medvetet och 
omedvetet kan manipulera sina siffror och finansiella rapporter, vilket inte skulle upptäckas 
utan en revisor.  
 
Majoriteten av revisionsmedarbetarna ansåg inte att samhällsnytta var en bidragande orsak 
till valet av yrket, eller så hade de inte reflekterat över det. Deltagare 9 var den enda av 
revisionsmedarbetare som menade att samhällsnyttan påverkade yrkesvalet. Dock menade 
deltagaren att denne drivs mer av att göra samhällsnytta för stora bolag eftersom revisorns 
roll i mindre bolag handlar om att hjälpa företagsledaren. På frågan om samhällsnytta är 
viktigt vid val av yrke svarade deltagare 4:  
 

“Nej, att det är en viktig funktion för samhället är jag ganska ointresserad av. 
Jag är ganska fokuserad på mig själv. Hade det varit för samhället hade jag 
exempelvis valt polis. Jag väljer enbart yrke utifrån mig själv.” 
 

Deltagare 7 svarade: 
 
“Det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte tänkt på. Någonstans vill man göra 
någonting meningsfullt, men jag drivs mer av att hjälpa kunderna. 
Rådgivningsbiten driver mig mer än samhällsnyttan i stort.” 

 
I dagsläget fungerar revisorn både som en granskade och rådgivare, som hjälper bolagen att 
förbättra sin verksamhet och sina processer, vilket deltagare 7 betonar i ovanstående citat. 
Deltagare 6 menar att revisorn är bolagets högra hand, som kan hjälpa bolaget vid behov. 
Därmed har revisorn en viktig roll för företaget och inte bara dess intressenter. Även 
deltagare 8 anser att en av revisorns viktigaste uppgifter är att hjälpa kunden.  

4.2.1 Valet av revisionsbranschen 
Samtliga deltagare nämnde utvecklingsmöjligheter och fortsatt utbildning som främsta 
anledning till valet av revisionsbranschen. Deltagare 9:  
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Jag valde att börja för att det var den bästa utbildningen. Man har 
utbildningsveckor varje år. Successivt lär man sig mer och får ta mer ansvar. 

 
All kunskap som revisionsmedarbetare får de första åren verkar vara det som lockar många 
till yrket. Dock har inte alla intentionen att vara kvar i branschen mer än något år. Detta 
eftersom de ser jobbet som en språngbräda eller inkörsport till arbetslivet. Deltagare 4 
resonerade kring att många dörrar öppnas i och med erfarenheter från olika branscher och 
företag. Deltagare 4 poängterar också att utvecklingsmöjligheterna är den enda anledningen 
till valet av revisionsbranschen och ser det således jobbet endast som en väg in i arbetslivet. 
Några deltagare kan dock se sig själva bli auktoriserade revisorer någon dag i framtiden, men 
de valde fortfarande yrket på grund av utbildningen. Att många väljer yrket eftersom det ses 
som en fortsatt utbildning tyder på att det är förknippat med expertis bland blivande 
revisionsmedarbetare. 

4.2.2 Arbetsuppgifternas karaktär 
Innan de befintliga revisionsmedarbetarna klev in i branschen upplevde ingen att de visste 
vad en revisor gjorde eller vad arbetet gick ut på. De flesta visste att revisorn skriver under 
årsredovisningar och upprättar en revisionsberättelse, men vägen dit upplevdes som 
främmande. Flertalet deltagare kommenterade att de inte fått information angående yrket 
under utbildningen, men alla förväntade sig att arbetet skulle vara utmanande. De förväntade 
sig även att till en början få ta relativt lite eget ansvar och ha rollen som en “äkta assistent”, 
det vill säga få tydliga direktiv vad som skall göras. Två av aktörerna förväntade sig dock 
mycket eget ansvar eftersom de hade fått höra det från bekanta i branschen.  
 
Deltagarna fick berätta om en vanlig dag som revisionsmedarbetare och många svarade att 
ingen dag är den andra lik eller att det är svårt att beskriva en vanlig dag. Anledningen var 
att arbetet inkluderar en mängd olika branscher samt en blandning av små och stora bolag. 
Många berättade även att arbetet är säsongsbetonat, med mycket att göra under våren 
eftersom de flesta kunder har årsbokslut. Under hösten är det däremot lugnare och då ges 
utrymme för att utföra planering och processgranskning. Flera deltagare betonar att företagets 
storlek påverkar vilka poster som en blir tilldelad. Deltagare 4 nämner att hen tilldelas enkla 
poster på stora bolag, exempelvis betalningskontroller. I princip alla som har erfarenhet av 
yrket menar att det innehåller en del enformiga och tråkiga uppgifter, exempelvis 
kontrollinventering. Det vill säga mer administrativa uppgifter istället för sociala eller 
utmanande.  
 
Angående hur deras arbete mäts svarade samtliga medarbetare att deras arbete mäts utifrån 
hur mycket tid de debiterar på kund, “debiteringsgrad”. Deltagare 6 ger som exempel att 
målet på byrån är att alla revisionsmedarbetare skall ha 85 % debiterbar tid. Hälften av 
deltagarna tycker att debiteringsgraden i vissa fall kan upplevas som ett stressmoment. De 
flesta var inte medvetna om att arbetet mäts på detta sätt innan de började arbeta i branschen.  

4.2.3 Arbetsbelastning 
Innan revisionsmedarbetarna började i branschen förväntade de sig att arbetet skulle innebära 
en hög arbetsbelastning. De flesta hade fått den uppfattningen genom att lyssna på bekanta 
som redan arbetade i branschen, men det fanns också två stycken som inte hade några 
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förväntningar alls på arbetsbelastningen. Några deltagare nämnde dock att arbetsgivaren tog 
upp och varnade för en hög arbetsbelastning under anställningsintervjun.  
 
Revisionsbranschen är känd för att vara cyklisk där våren är relativt tuff, eftersom de flesta 
bolagen har bokslut vid årsskiftet. Det innebär att bolaget skall vara reviderat och klart tills 
senast sista juni. Detta har alla revisionsmedarbetare påpekat och det går även hand i hand 
med arbetsbelastningen. Samtliga deltagare som har erfarenhet av branschen säger att det är 
mycket att göra under våren. Alla förutom en upplever dessutom att de måste jobba relativt 
mycket övertid för att hinna med de bolag de blivit tilldelade. Vi frågade deltagarna hur 
många timmar de jobbar när det är som mest att göra. De intervjupersoner som jobbar i en 
större stad arbetar mellan 65 och 70 timmar per vecka när det är som mest att göra och i de 
mindre städerna arbetar deltagarna allt från 45 till 60 timmar under de mest hektiska 
veckorna. Deltagare 4 menade att det förväntas att man som anställda skall jobba övertid:  
 

“Vi hade en nyanställd som ville gå ner i tid. Hon fick alternativet att antingen 
släpper du tanken eller så slutar du. Hon slutade. Arbetsgivaren förväntar sig att 
vi ska jobba övertid. De hänvisar till att de sagt under intervjun att jobbet innebär 
en hög arbetsbelastning och att vi således vet vad vi har gett oss in på. Det är 
mycket att göra, alla är stressade och pressade.”  

 
Flertalet av deltagarna nämner att de har planeringsmöten på kontoret för att på så sätt kunna 
fördela arbetet mellan revisionsmedarbetarna. Däremot upplever de flesta att det är svårt som 
relativt nyanställd att säga nej till jobb och det finns ett krav på att arbeta övertid. Många 
deltagare nämner att underbemanning är vanligt, vilket försvårar fördelning av arbetet. Detta 
tolkas som att de anställda inte upplever att de blir sedda om de inte arbetar övertid. Även 
om det inte är uttalat att de anställda skall arbeta övertid så förväntar sig arbetsgivaren att de 
skall göra det. Däremot upplever de flesta av deltagarna att den höga arbetsbelastningen är 
något de valt själv och fungerar i det stadie i livet som de befinner sig i. Några av deltagarna 
betonar att de ser den höga arbetsbelastningen som tillfälligt. I framtiden när deras 
familjesituationen mest troligt har förändrats vill de prioritera annorlunda och inte jobba 
övertid i samma utsträckning.  
 
De flesta nämner att stress är ganska vanligt förekommande. Vad som upplevs som 
stressande är olika från person till person, men flertalet deltagare nämner att de blir stressade 
när de inte fått allt material från kunden. Andra nämner att de blir stressade av deadlines och 
många icke avslutade uppdrag. Fyra deltagare har betonat att de främst upplever stressen när 
de väl kommit hem från jobbet, deltagare 6: 
 

“Jag känner mig inte stressad just på jobbet, däremot kan jag känna mig stressad 
när jag kommer hem. Kan då tänka “jag borde göra de här”.”  

 
Stressen beror främst på att arbetet är cykliskt med hög arbetsbelastning på våren, men det 
innebär även att det ges möjlighet att vara ledig under sommaren och hösten. Alla deltagare 
upplever att de har möjlighet att använda komp eller flex under lugnare perioder och flertalet 
av deltagarna väljer hellre att utnyttja flex i tid än pengar, exempelvis en extra lång semester 
under sommaren. 
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4.2.4 Lön 
De nuvarande revisionsmedarbetarena förväntade sig en relativt låg ingångslön, men många 
kommenterade att lönen faktiskt var längre än vad de hade förväntat sig. Deltagare 7 hade 
ingen uppfattning om huruvida ingångslönen var hög eller låg, utan valde yrket på grund av 
andra orsaker. Många av deltagarna hade hört från andra att ingångslönen för 
revisionsmedarbetare är låg, men hoppades istället på en bra löneutveckling under de första 
åren. Deltagare 4 förväntade sig en löneökning med cirka 3 000 kronor per år.  
 
Det är även flera deltagare som betonar att lönen är betydligt högre på andra ekonomijobb. 
En av deltagarna är just nu med i en rekryteringsprocess för en controllertjänst, vilket skulle 
innebära en löneökning med 12 000 kronor per månad. 4 av 6 revisionsmedarbetare tyckte 
att byråerna borde höja lönerna och nämnde detta som ett råd för att minska 
personalomsättningen. Detta eftersom de anser att lönen är för låg i förhållande till 
arbetsbelastningen, det vill säga det jobb som revisionsmedarbetare faktiskt lägger ner 
speglas inte i lönen.  

4.2.5 Revisorns egenskaper 
Det finns en förutfattad mening att revisorer är fyrkantiga och de flesta nuvarande och före 
detta revisionsmedarbetare förväntade sig att revisorer skulle vara stela och tråkiga. 
Deltagare 8 hade svårt att se sig själv som revisor, eftersom hen uppfattade dem som kantiga 
och torra, samt att de endast sitter på kontoret och stirrar i datorn. Deltagare 5 hade heller 
aldrig föreställt sig själv som revisor, eftersom förväntningarna på yrkesrollen mest handlade 
om standardiserade arbetsuppgifter som inte ger utrymme för kreativitet. Deltagare 9 sa att: 
 

“Det fanns ganska mycket förutfattade meningar att revisorer var som poliser och 
kostymnissar. Man hörde mycket men visste inte så mycket själv.” 

 
De flesta deltagarna blev ställda av frågan: “Kan du berätta om hur du trodde att en 
revisor var och vad den gjorde innan du själv klev in i branschen?”, eftersom i princip 
ingen av dem hade varit i kontakt med en revisor innan de började arbeta på en 
revisionsbyrå. Stereotypen att revisorer är grå och tråkiga är egentligen den enda 
uppfattningen som deltagarna hade. En av deltagarna hade kommit i kontakt med en 
revisor genom sin pappas företag och den deltagarens uppfattning stod ut. Hen hade 
erfarenhet att en revisor är en social och glad person, till skillnad från resterande 
deltagare.  
 
På frågan angående vilka egenskaper deltagarna tycker är viktiga att ha som revisor svarade 
samtliga social och noggrann, men även stresstålig var ett vanligt svar. De deltagare som har 
erfarenhet av yrket lyfte den sociala kompetensen som betydligt viktigare än exempelvis 
analytisk. Deltagare 7: 
 

“Jag tror att det kommer bli mer säljyrke, så det är viktigt med sociala 
egenskaper. “ 

 
Det visade sig att arbetet kräver mer social kompetens än vad de förväntat sig. I likhet med 
studenterna trodde de flesta att arbetet främst krävde egenskaper som noggrann och analytisk, 
men social kompetens visade sig vara den absolut viktigaste egenskapen. Majoriteten av 
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deltagarna nämner att det är viktigt att ha en förmåga att bemöta människor, i det här fallet 
sina kunder. En revisionsmedarbetare träffar otroligt mycket nya kunder, eftersom varje 
bolag endast revideras en gång per år.  

 
De nuvarande revisionsmedarbetarna betonar även att feedback är viktigt. Beroende på 
arbetsplats samt vem som är auktoriserad revisor och således kundansvarig upplever 
deltagarna att de får olika mycket feedback. Några av deltagarna nämner att byrån har ett 
system att följa angående hur ofta medarbetarna skall få feedback. Trots detta betonar en 
deltagare att feedback sällan förekommer, vilket är en av anledningarna till att intentionerna 
att byta arbetsplats ökar.  

4.3 Före detta anställdas perspektiv av arbetet som 
revisionsmedarbetare 

De före detta anställda revisionsmedarbetare ansåg att revisorn har en viktig funktion i 
samhället. Både deltagare 11 och 12 menar att revisorn fungerar som en kvalitetsstämpel och 
bidrar till att bolagets verksamhet är transparent. Det är extra viktigt för börsbolag, där det 
finns flest intressenter som är beroende av företags finansiella rapporter. Däremot är det 
mindre väsentligt för ett mindre bolag som inte är börsnoterat. Deltagare 11 betonar revisorns 
betydelse för företagets intressenter, exempelvis myndigheter, banker, kunder och 
leverantörer, men detta var inte en anledning till valet av yrke. Personen menar att 
revisionsbranschen signalerar status i samhället och säger att status var en avgörande faktor 
för dennes val av just revisionsbranschen: 

 
“Jag och mina kompisar som läste redovisning var alla ganska överens om att 
vi ville in på någon av de stora revisionsbyråerna. Detta eftersom det var 
status.” 

4.3.1 Valet av revisionsbranschen 
Även de före detta revisionsmedarbetarna, precis som de nuvarande revisionsmedarbetarna, 
nämnde utvecklingsmöjligheter och fortsatt utbildning som främsta anledning till valet av 
branschen. Deltagare 12: 
 

“Jag har alltid sett det här jobbet som betald praktik. Jag valde jobbet för att 
utvecklingsmöjligheterna är helt otroliga och man lär sig jättemycket. Jag valde 
byrå för att lära mig, ville inte in på en ekonomiavdelning där man får göra en 
sak, därför kände jag att det var betald praktik, eftersom jag får mycket erfarenhet 
och verktyg.” 

 
Deltagare 11 menade att en revisionsmedarbetare med några års erfarenhet från byrå blir 
extremt attraktiva på arbetsmarknaden. De har betydligt mer och bredare kunskap jämfört 
med någon som har arbetat på en ekonomiavdelning motsvarande tid. Deltagare 10:  
 

“Jag hade själv inga förväntningar på yrket mer än att jag visste att det var en 
bra språngbräda ut i yrkeslivet. Tillsammans med utbildningarna som man får är 
det anledningen att jag började på byrå.” 
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De före detta medarbetarna var således medvetna om att yrket kunde användas som en 
inkörsport till ett annat ekonomijobb när de själva valde att kliva in i branschen. Det tolkas 
som att intentionen egentligen inte var att bli auktoriserad revisor vid valet av yrke, utan de 
flesta såg det som en bra start i arbetslivet. Om revisionsbranschen sedan uppfattades som 
rolig och givande fick det bli en bonus att de valde rätt bransch direkt.  

4.3.2 Arbetsuppgifternas karaktär 
Samtliga deltagare berättade att de hade en otydlig bild av revisorns arbetsuppgifter innan de 
fick egen erfarenhet av branschen. De fick även berätta hur en vanlig dag såg ut som 
revisionsmedarbetare. Deltagare 10 tyckte att första året innehöll mycket enformiga 
arbetsuppgifter, exempelvis pricka kund- och leverantörsreskontra. Det handlade om att lära 
sig metodiken och följa den. 
 
De flesta före detta revisionsmedarbetare ansåg att de fick ta relativt mycket ansvar under de 
första åren. Ansvaret som de upplevde tog sig olika form, det handlade bland annat om 
upplärning av nya medarbetare, ansvarig för kundkontakt samt förtroende att få göra en hel 
revision själv. Deltagare 12 var förvånad över hur snabbt en fick ta stort ansvar och berättar 
att: 
 

“Ett av mina uppdrag innebar att jag granskade ett bolag själv som omsatte 
ungefär 30–40 miljoner kronor och hade 25 anställda. Då har du ansvar.” 

4.3.3 Arbetsbelastning 
Deltagare 12 berättar att det första intrycket av branschen handlade om hur viktigt det var att 
arbeta många timmar, det vill säga kvantitetens betydelse:  
 

“Mitt första intryck var att det var en hets om vem som jobbar mest. Jobba mest 
och du vinner. Priset är utbrändhet. “ 

 
Majoriteten deltagare upplever att det finns underliggande förväntningar att du skall jobba 
övertid. Det är oerhört sällan någon blir ombedd eller beordrad att jobba övertid, men det 
ingår i kulturen på något sätt. Deltagare 12 menar att övertiden är kopplad till 
karriärmöjligheterna och att det finns en korrelation mellan antal timmar och högre 
positioner. Är du inte beredd att arbeta mer än 40 timmar i veckan kommer du aldrig att få 
en chefsposition: 
 

“Du sabbar helt för dig själv om du inte är beredd att jobba övertid och vill 
klättra, då är det kört. Då kommer du aldrig få någon chefsposition. “ 

 
På grund av underbemanningen finns det ingen på kontoret som har “tid över”, i princip alla 
jobbar övertid. Följaktligen är det svårt att tacka nej till ett uppdrag som blir tilldelat en. De 
flesta anser att arbetsbelastningen under våren går ut över deras privatliv. Deltagare 11 
arbetade inom revisionsbranschen men valde att byta yrkesinriktning och säger att: 
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“Under december till sommaren fanns det inte möjlighet att vara ledig. Jag åker 
mycket skidor i fjällen, men de fick jag skippa. Idag har jag en helt annan frihet. 
Jag är bunden till min månadsrapportering men jag kan styra över arbetet på ett 
helt annat sätt.” 

 
Majoriteten av de resterande deltagarna håller med och upplever att deras privatliv påverkas 
i olika grad under våren. De före detta revisionsmedarbetarna nämner den höga 
arbetsbelastningen som en orsak till varför de bytt jobb. Deltagare 10 sa bland annat att: 
 

“När man går ut skolan tror man att man är ung och hungrig, kan jobba hur 
mycket som helst, det finns inga hinder för mig. Men jag tror man inser rätt fort 
att man kanske vill göra andra saker också.” 

 
Övriga två deltagare som valt att sluta betonar också att det finns andra saker i livet som är 
viktigare än jobbet. Deltagare 11 menar att det är lättare att kombinera jobbet och 
fritidsintressen på sitt nya jobb, eftersom det ges mer möjlighet att disponera tiden mer fritt.  

4.3.4 Lön 
Samtliga deltagare upplever att ingångslönen är relativt låg vid en jämförelse med andra 
ekonomijobb. Det som dessutom har framkommit är att de flesta inte är nöjd med 
löneutvecklingen och upplever att de får slita mycket för lite kompensation. Det menar 
således att ett bra utfört arbete inte belönas, utan att lönerna följer en standardmall. Deltagare 
10 anser att antal år i branschen speglar lönekurvan helt och hållet, prestationen vägs inte in 
vid löneförhandling. Deltagare 12 sa att:  
 

“Man vet att folk sitter och rullar tummarna på någon ekonomiavdelning och 
tjänar 7 000 kronor mer i månaden. Det är jätteomotiverande.” 
 

Deltagare 11 resonerade på liknande sätt:  
 

“Löneutvecklingen var inte så bra som jag hade tänkt. Jag började jämföra mig 
med andra yrken, exempelvis controllers. Tittade på deras kompetensnivå i 
förhållande till deras lön. Om jag valde att byta kunde jag få ett rejält lönelyft.” 

 
Det visade sig att deltagare 10 samt 11 bytte arbete just för att de ansåg att lönen inte speglade 
det arbete som krävs. För deltagare 12 var arbetsbelastningen den främsta orsaken, eftersom 
hen menar att människor värdesätter sin tid mer än någonting annat. Dessa medarbetare har 
jobbat i ett till tre år, vilket innebär att de vill prioritera annorlunda. Med några års erfarenhet 
får deltagarna ett annat perspektiv och inser att det finns mer i livet än bara arbetet. Som 
nämnt ovan börjar deltagarna ifrågasätta om det är värt att jobba extremt mycket för en 
relativt låg lön i förhållande till andra tjänster, som dessutom upplevs ha betydligt lugnare 
tempo.   

4.3.5 Revisorns egenskaper 
På frågan angående vilka egenskaper deltagarna tycker är viktiga att ha som revisor svarade 
samtliga social och noggrann. Eftersom revisionsmedarbetarna träffar nya kunder nästan 
varje vecka bekräftar deltagare 12 att det är viktigt att lyssna på kunden:  
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“Det är avgörande att vara trevlig och social. En kameleont. Du måste lyssna på 
kunden och förstå vad de vill ha av dig.” 

 
De flesta upplever att de var mer “hungriga” i början av sin karriär. Det finns ett långsiktigt 
tänk efter något år i branschen som inte fanns från början. Det uppfattas som viktigt att hitta 
ett arbete som är hållbart i längden och inte bara för stunden. 

4.4 Framtiden 
Angående framtiden inom revisionsbranschen förmedlade studenterna bilden av att de inte 
riktigt vet hur deras framtid kommer att se ut, eftersom de egentligen inte vet vad arbetet 
innebär. Samtliga studenter nämnde att om de stannar kvar i branschen är de intresserade av 
att avancera i karriären, deltagare 2 och 13 menar att bli auktoriserad revisor är det självklara 
målet. Studenterna tog även upp begreppet inkörsport och menar att åren på en byrå ger en 
värdefull erfarenhet, även om revisionsyrket inte passar dem.  
 
Bland de befintliga medarbetarna var svaren på frågan kring framtiden spridda. Tre av 
deltagarna siktade mot att bli auktoriserad inom tre till fem år, under förutsättningen att de 
fortfarande tycker att arbetet är roligt. Deltagare 9 resonerade kring det ansvar som en 
auktoriserad revisor har och menade att detta vägskäl - att antingen skriva 
auktorisationsprovet eller inte - är anledningen till att många slutar. Deltagaren menade att 
en auktoriserad revisor har mer ansvar att vara tillgänglig, ordna nya kunder samt att den har 
det yttersta ansvaret om revisionen skall vara ren eller inte. En del skräms av ansvaret och 
det finns ingen tydlig karriärväg för de medarbetare som inte vill skriva provet. Två av 
deltagarna som intervjuades var säkra på att de inte blir kvar i branschen längre än maximalt 
tre år till, ingen av dem siktade på att bli auktoriserad.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I följande kapitel presenteras analysen av studiens resultat. Analysen utgår från tidigare 
forskning och professionsteorin som presenterades i den teoretiska referensramen. Detta för 
att möjliggöra jämförelse av resultatet från intervjuerna.  
 
För att analysera vilka förväntningar som finns på yrkesrollen revisor samt hur yrkesrollen 
upplevs i realiteten kommer vi nedan att jämföra svaren från studenter, medarbetare samt 
före detta anställda. De huvudområden som diskuteras är status, arbetsuppgifter, 
arbetsbelastning och ansvar i förhållande till lön samt feedback. Sedan har en diskussion förts 
om revisorn som granskare kontra rådgivare för att adressera studiens andra forskningsfråga, 
det vill säga hur yrkesrollen uppfattas ur gruppernas olika perspektiv.  

5.1 Status 
Hälften av studenterna indikerade att yrket medför status, vilket var en av anledningarna till 
valet av branschen. Cernuşca och Balacius (2015) undersökning visade att status och prestige 
var den viktigaste faktorn vid val av yrket för ekonomistudenter, vilket stämmer till viss del. 
Två av studenterna ansåg att det är viktigt med en yrkestitel, exempelvis revisor, och att man 
har lyckats genom att bli revisor. Båda dessa resonemang tyder på att deltagarna värderar 
status. Dock var utvecklingsmöjligheterna den faktorn som alla studenter nämnde som starkt 
bidragande till valet av yrke. Däremot var det endast en av nio nuvarande eller före detta 
revisionsmedarbetare som nämnde status. Chia (2003) menar att ett gott anseende, respekt 
från omgivningen samt beundran driver och motiverar revisionsmedarbetare, vilket inte 
överensstämmer med vår insamlade empiri. Deltagarna i vår undersökning drivs istället av 
att utvecklas och erhålla kunskap, vilket kan vara en förklaring till varför medarbetarna inte 
anser att status påverkar valet av yrke. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att yrket är 
mindre statusgivande, utan aktörernas svar kan även bero på att de inte vill uppfattas som 
ytliga. Allt som en person säger och gör påverkar det egna varumärket och att välja yrke 
utifrån status kan uppfattas som ytligt och stöddigt.  Enligt Cernuşca och Balacius (2015) är 
bilden av en profession avgörande för yrkets attraktivitet och sociala ställning. Bilden som 
deltagarna i vår studie förmedlar inkluderar i stort sett inte status, men samtliga deltagare 
anser att revisorer bidrar till samhällsnyttan. Det är förmodligen enklare för aktörerna att 
resonera kring samhällsnytta än status, eftersom det inte uppfattas som lika stöddigt. 

5.2 Arbetsuppgifter 
Samtliga aktörer hade svårt att föreställa sig “en vanlig dag på jobbet” för en 
revisionsmedarbetare. Studenterna hade egentligen inte några förväntningar alls angående 
arbetsuppgifterna och deras svar upplevdes som gissningar. Även revisionsmedarbetarna 
betonade att de inte hade någon bild av själva arbetsuppgifterna innan de började arbeta med 
revision i praktiken. Att börja på en revisionsbyrå är en vanlig väg att gå för många 
ekonomistudenter, men ingen verkar veta vad arbetet egentligen innebär. Phillips och Crains 
(1996) undersökningen visade liknande resultat. Författarna använda sig av påståenden 
gällande typiska arbetsuppgifter och ansvarsområden som en revisor har. Av totalt 29 
påståenden hade studenterna realistiska förväntningar inom fem av dem. Exempelvis 
angående förväntningar gällande debiteringsgrad visade Phillips och Crains (1996) studie att 
60 % av studenterna inte visste att en revisor skall tidrapportera och kommer mätas via 
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debiteringsgrad. Samtliga revisionsmedarbetare i vår undersökning sa att de mäts utifrån 
debiteringsgrad, men nästan ingen var medveten om detta innan de började. Detta är ett 
tydligt exempel när förväntningarna inte stämmer överens med realiteten angående ett 
mycket grundläggande ansvarsområde som en revisor har. 
 
 
Detta visar således att det inte har skett någon förändring över tid. Phillips och Crains 
undersökning gjordes 1996, men samma problem kvarstår i vår undersökning som är gjord 
22 år senare. Det är således tydligt att det är en fråga som är bortprioriterad hos branschen 
eller möjligtvis hanterad utan någon vidare framgång. En potentiell anledning till detta kan 
vara att det inte finns något fungerande samarbete mellan revisionsbyråerna och 
universiteten, nästan alla deltagare nämnde att de inte fått någon information om 
revisionsbranschen under studietiden. Detta tyder på att kopplingen mellan skolan och 
arbetslivet inte är tillräckligt stark, vilket är avgörande för att studenterna skall erhålla en 
inblick från hur arbetet ser ut i praktiken. Ett stort antal studenter söker sig till byråerna varje 
år, vilket innebär att incitamenten för byråerna att marknadsföra sig på universiteten är små. 
Intresset för revisionsbyråerna är redan stort hos studenterna trots bristande kunskap om 
branschen. Däremot borde det vara av intresse för själva revisorsprofessionen att informera 
studenterna och på så sätt locka “rätt” medarbetare samt minska gapet mellan förväntningar 
och realiteten. 

5.3 Ansvar, arbetsbelastning och lön 
Majoriteten av studenterna förväntade sig inte att de skulle få särskilt stora ansvarsområden, 
utan agera mer som en äkta assistent. Det vill säga springa ärenden åt andra och utföra tråkiga 
och standardiserade arbetsuppgifter. Det visade sig dock att de flesta med erfarenhet från 
branschen var förvånade över hur snabbt de fick ta ansvar, exempelvis åka ut själv till kunder 
eller ansvara för allt grundarbete under en hel revisionsprocess. Detta resultat är i linje med 
Barnett (2012), som skriver att studenterna har låga förväntningar gällande ansvar medan 
revisionsmedarbetare anser att de fick stora ansvarsområden snabbt. Detta är således ett 
exempel på när förväntningar skiljer sig från realitet, men i det här fallet upplevde alla 
revisionsmedarbetare att tidigt ansvarstagande är positivt. Taylor och Cosenza (1998) menar 
att ansvarstagande är en nyckel för att revisionsmedarbetare inte skall bli missnöjda, eftersom 
yrket till viss del inkluderar standardiserade arbetsprocesser samt lagar och regleringar som 
skall följas. Revisionsmedarbetarna och de före detta anställda menar dock att lönen borde 
spegla mängden ansvar. Vi tolkar det som att ansvar måste belönas för att det skall fungera 
som en motivationsfaktor. Tidigt ansvarstagande kopplas även till lärande, vilket var den 
vanligast förekommande anledningen till varför aktörerna valde att börja i 
revisionsbranschen. Medarbetare växer med ansvar, men att ansvaret upplevs som positivt 
behöver inte betyda att samtliga vill bli auktoriserade. Precis som deltagare 9 resonerade 
innebär en auktorisation att personen har det yttersta ansvaret både för revisionskvaliteten 
och kundnöjdheten. Studenter och revisionsmedarbetare drivs att lära sig nya saker, vilket ett 
tidigt ansvarstagande främjar.  
 
Studenterna nämnde att de inte vill vara styrda av specifika arbetstider, exempelvis åtta till 
fem, utan de vill ha möjlighet att planera sin tid mer fritt. Samtidigt menar flertalet av 
revisionsmedarbetarna att de ser den höga arbetsbelastningen som en tillfällig period i livet, 
där de vill arbeta mycket. Däremot betonar de att när deras familjesituation förändras 
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kommer de inte vara villiga att arbeta övertid i samma utsträckning. Detta stämmer överens 
med Elam och Mendez (2010) som säger att studenter vill ha flexibla arbetstider för att kunna 
spendera mer tid hemma med sin familj. Enligt författarna är förklaringen till detta att det är 
en ny generation, millenials födda 1978 eller senare, som skall in i arbetslivet. Lennartsson 
(2018) skriver är det är få som håller ut genom “hundåren”, vilket Elam och Mendez (2010) 
menar beror på att den nya generationen förväntar sig mer flexibilitet och snabb 
karriärutveckling. Detta är dock ingenting som den traditionella företagskulturen inom 
revisionsbranschen tillhandahåller. Det handlar om att jobba mycket och under en längre tid 
för att kunna avancera. En av deltagarna som har slutat nämnde exempelvis att 
löneutvecklingen endast speglades av antal år på byrån och inte den faktiska prestationen. En 
annan av de före detta anställda menade att möjligheten till avancemang var helt beroende 
av att jobba övertid. Carcello, Copeland, Hermanson och Turner (1991) förklarar att en av de 
vanligaste anledningarna till valet att byta arbete är just familjeproblem, vilket förekommer 
naturligt när karriärmöjligheterna är helt beroende av övertid och antal år på arbetsplatsen.  
 
Samtliga deltagare förväntade sig att ingångslönen skulle vara relativt låg och de flesta 
nämnde att utvecklingsmöjligheterna vägde tyngre än lönen. Dock förväntade sig ingen att 
lönen skulle vara under 25 000 kronor. De som har börjat arbeta inom branschen 
kommenterade att lönen var ännu lägre än vad de hade förväntat sig, trots att de väntade sig 
en relativt låg lön jämfört med andra ekonomijobb. Studenterna nämner att de förväntar sig 
en snabb löneutveckling, men det har visat sig att majoriteten av revisionsmedarbetarna inte 
är nöjd med sin löneutveckling med hänsyn till de arbete som de utför. Detta tyder således 
på att förväntningarna inte stämmer överens med realiteten och påverkar 
revisionsmedarbetarnas intentioner att sluta. Taylor och Cosenza (1998) skriver att lönen är 
viktig vid valet av arbete samt huruvida personen väljer att stanna på arbetsplatsen. Även 
Carcello, Copeland, Hermanson och Turners (1991) skriver att lönen är avgörande för att få 
revisionsmedarbetare att stanna. Huang, Lawler och Lei (2007) menade också att lönen i 
förhållande till andra konkurrerande företag är viktig för att få medarbetarna att trivas och 
vilja vara kvar på arbetsplatsen. I vår undersökning nämnde de aktörer som har valt att byta 
yrkesinriktning lönen som en av två avgörande faktorer som låg bakom beslutet att sluta.  
 
Det är allmänt känt att revisionsbranschen har en hög arbetsbelastning och samtliga deltagare 
förväntade sig det. De flesta hade även uppfattat att året är uppdelat i en hög- samt lågsäsong, 
det vill säga att arbetsbelastningen är säsongsberoende. Majoriteten av 
revisionsmedarbetarna säger att det finns underliggande förväntningar att du skall arbeta 
övertid samt att de upplever att det ofta förekommer underbemanning. Chong och Monroe 
(2013) skriver att branschen kännetecknas av långa arbetsdagar och cyklisk arbetsbelastning, 
vilket är två av orsakerna till emotionell utmattning bland revisionsmedarbetare. Samtliga 
revisionsmedarbetare nämner att stress är vanligt förekommande, men häften av dem menar 
dock att de inte är stressade på jobbet utan att stressen uppkommer först när de är hemma. 
Det finns alltid en hög med uppdrag att ta tag i, vilket resulterar i stress när personen gör 
någonting annat på fritiden, exempelvis umgås med vänner eller tränar. Salehudin och 
Pradana (2015) menar att en för hög arbetsbelastning tenderar att leda till att de nya 
medarbetarna ifrågasätter om jobbet är någonting för dem. Tre av aktörerna i vår 
undersökning hade valt att byta yrkesinriktning efter ett till tre år i branschen. Samtliga 
förväntade sig en hög arbetsbelastning, men nämner ändå detta som en anledning till valet 
att byta yrke. Detta indikerar att förväntningarna om arbetsbelastningen inte speglar 
verkligheten, vilket överensstämmer med Barnetts (2012) undersökning. Även Carcello, 
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Copeland, Hermanson och Turner (1991) skriver att den mest påtagliga anledningen till att 
revisionsmedarbetare väljer att sluta beror på övertid. Två av de före detta anställda nämnde 
också att arbetsinsatsen inte speglades i lönen, vilket minskade motivationen. I likhet skriver 
Chong och Monroe (2013) att anställda förväntar sig att bli belönade för bra resultat och 
utebliven belöning leder till minskad motivation.  
 
Intervjuerna visade att lönen är lägre än vad de flesta trodde samtidigt som arbetsbelastningen 
är högre än vad de förväntade sig. Detta är en av anledningarna till att många anser att lönen 
inte speglar arbetet som de utför. Som nämnts tidigare får nya revisionsmedarbetare ta 
mycket ansvar, betydligt mer än vad de förväntade sig innan. Många förväntade sig att vara 
en äkta assistent, det vill säga kopiera papper, utföra standardiserade uppgifter och springa 
ärenden åt andra. Det visade sig dock att arbetet är betydligt mer utmanande än så. Ett möjligt 
problem är att lönen speglar “assistentjobbet”, medan arbetsuppgifterna numera innebär 
betydligt mer komplexa uppgifter. Förutom ansvar har det även visat sig att arbetet kräver 
social kompetens då medarbetarna redan från start får åka ut själv till kunder. Medarbetarna 
upplever att de inte får tillräckligt med betalt med tanke på det ansvar som de faktiskt tar, 
vilket således kan resultera i att de byter jobb. Lambert, Lynne Hogan och Barton (2001) 
menar att försämrad arbetstillfredsställelse leder till intentioner att sluta, vilket leder till 
försämrad revisionskvalitet enligt Gertsson et al (2017). En försämrad revisionskvalitet 
riskerar att leda till att allmänhetens förtroende för professionen minskar, vilket Cernuşca 
och Balaciu (2015) menar är avgörande för professionens sociala ställning och anseende samt 
hur attraktiva professionens medlemmar är.   

5.4 Feedback 
Samtliga deltagare motiveras av att utvecklas, det vill säga att lära sig nya saker och erhålla 
kunskap. Chia (2003) samt Chia, Koh och Pragasam (2008) kom fram till att expertis och 
sakkunskap är det som driver revisionsmedarbetare mest, vilket överensstämmer med 
resultatet från undersökningen. Förutom att utvecklas och få kunskap motiveras många av 
deltagarna även av feedback, eftersom det oftast innebär både positiv och konstruktiv kritik. 
Studenterna förväntade sig att feedback skulle vara vanligt förekommande, medan 
revisionsmedarbetarna och de före detta anställda menade att det endast förekommer 
sporadiskt. Deltagaren själv var ofta tvungen att be om feedback och ingen upplevde att det 
var en naturlig del av organisationen, utan det berodde nästan uteslutande på vilken 
handledare en blev tilldelad. Även Copeland, Hermanson och Turners (1991) undersökning 
visar att studenterna förväntar sig att de auktoriserade revisorerna skall ge dem konstruktiv 
kritik. Däremot tyder personalens erfarenheter på att detta inte sker särskilt ofta. Det finns 
således ett förväntningsgap mellan vad studenterna förväntar sig och hur det faktiskt är. Detta 
kan i sin tur leda till att de anställda blir missnöjda och i värsta fall byter arbete. Som nämnts 
ovan är en vanlig anledning till att anställda slutar lönen i förhållande till arbetsbelastningen. 
Att använda feedback och konstruktiv kritik mer kontinuerligt kan vara ett sätt att ge anställda 
verbal belöning, istället för monetär belöning. Enligt Chong och Monroe (2013) är utebliven 
bekräftelse även en av orsakerna till utmattning, vilket förstärker bilden av att feedback är 
oerhört viktigt. Hattie och Timperley (2007) skriver att feedback ökar lärandet som i sin tur 
förbättrar den anställdes motivation, förståelse och prestation. Genomgående för samtliga 
respondenter i undersökningen var att de drivs och motiveras av att utvecklas och lära sig 
nya saker. Feedback kan således vara en nyckel för att anställda skall vilja stanna kvar i 
branschen längre. 
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5.5 Granskare kontra rådgivare 
Samtliga studenter tycker att revisorn har en viktig roll och funktion i samhället eftersom 
revisorn fungerar som en kvalitetsstämpel och således skapar trygghet. Förväntningarna är 
att revisorn fungerar som en granskare som skapar samhällsnytta och erhåller således 
förtroende från allmänheten. Studenternas förväntningar är i linje med vad Brante (2009) 
anser kännetecknar en profession; förtroende från samhället som upprätthålls genom att agera 
etiskt och med yrkesintegritet. Det professionsteoretiska perspektivet fungerar som en 
idealbild av vad en revisor står för och gör, vilken även är bilden som studenterna har. 
Revisionsmedarbetarna menar också att revisorn fyller en samhällsviktig funktion och 
påpekar att revisorn förhindrar brottslighet och manipulation av siffror. Majoriteten av de 
med erfarenhet av yrket ansåg dock inte att just samhällsnytta eller meningsfullhet är 
bidragande orsaker till valet av arbete. Att jobbet som de utför bidrar till samhällsnytta sågs 
som en bonus. Flertalet av de med erfarenhet från branschen menar att bidraget till 
samhällsnytta endast sker vid revision av börsbolag, medan de själva nästan uteslutande 
arbetar med små och medelstora bolag. Detta resultat överensstämmer med Carcello, 
Copeland, Hermanson och Turners (1991) studie, som visade att studenter i större 
utsträckning ansåg att revision är betydelsefullt och samhällsnyttigt i jämförelse med 
befintliga arbetsutövare. Revisionsmedarbetarna har svårt att se att just deras arbete bidrar 
till samhällsnytta även om de anser att yrket i sin helhet är meningsfullt. De är istället 
fokuserade på att hjälpa kunderna att utveckla sina verksamheter. Efter att medarbetarna fått 
erfarenhet från branschen ser de revisorns roll även som en rådgivare och inte enbart som en 
granskare.  
 
Studenterna betonade att egenskaper som analytisk och professionell är viktiga att ha som 
revisor, vilket är i enighet med den traditionella bilden av revisorsprofessionen. Det finns en 
stereotyp bild att en revisor är tråkig, fyrkantig och endast sitter instängd på kontoret, men 
det har visat sig att social kompetens är avgörande för att lyckas i branschen. 
Revisionsmedarbetarna och de före detta anställda berättar att arbetet innebär otroligt mycket 
kundkontakt och att social kompetens värderas högt. Några av deltagarna tycker även att 
yrket har utvecklats mer åt “säljhållet”, vilket kräver god kommunikationsförmåga. 
Studenterna förväntade sig inte att jobbet skulle innebära så pass mycket kundkontakt som 
det gör. Barnett (2012) skriver att nyckeln till att bli framgångsrik är att erhålla kunskap inom 
sitt område, men detta spelar ingen roll om revisorn inte kan behålla sina kunder. Hon belyser 
således vikten av att ha ett bra nätverk med sina kunder. Många av studenterna i Barnetts 
undersökning blev förvånade över att egenskaper såsom social kompetens och 
relationsbyggande är av stor vikt för att nå framgång. De blev förvånade över den tid som 
deras handledare spenderade på att bygga relationer. Även i vår studie har det visat sig att 
studenterna inte har förstått hur stor betydelse social kompetens har i branschen. Således 
finns en likhet mellan Barnetts undersökning och den insamlade empirin, eftersom 
studenterna inte hade förväntat sig att kundrelationer skulle vara en så pass central del av 
arbetet. Det finns således ett förväntningsgap gällande vilka egenskaper som förväntas vara 
avgörande och vilka egenskaper som faktiskt är avgörande för revisionsbranschen.  
 
Att yrket rör sig mer mot sälj och affärsmässighet har noterats både i intervjuerna och av 
Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005), som menar att affärer och kundnöjdhet står i 
centrum på bekostnad av professionalitet. Även Noordegraaf (2007) resonerar i liknande 
riktning och menar att många av dagens professioner analyseras utifrån kostnader och 
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effektivitet, vilket leder till att det är svårt att bibehålla självständiga professioner. 
Revisionsmedarbetarna som intervjuades hävdade att den sociala kompetensen är den 
viktigaste egenskapen för att arbeta inom revisionsbranschen. Det som många nämnde var 
roligast på arbetet är när de får hjälpa kunder att utveckla sin verksamhet, det vill säga 
rådgivningsbiten. Detta tyder på att fokus ligger på kundnöjdhet och affärsmässighet snarare 
än granskningsarbetet, vilket Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) var inne på. 
Författarna menar följaktligen att detta leder till förlorad kompetens och därmed försämrad 
revisionskvalitet. Enligt Brante (2009) står en profession för expertis inom sitt yrkesområde 
eftersom de har tillgång till ett abstrakt kunskapssystem, vilket är avgörande för det fortsatta 
förtroende från allmänheten och kunder.  
 
Förväntningarna som finns på yrkesrollen revisor stämmer relativt väl överens med den 
traditionella bilden enligt professionsteorin, att revisorn är en granskare och kännetecknas av 
expertis. De blivande medlemmarna i revisorsprofessionen, det vill säga studenterna, 
förväntar sig att revisorns roll är att vara en granskare. Deras uppfattning är att revisorn är en 
viktig aktör för att det samhällsekonomiska systemet skall fungera. De nuvarande 
medlemmarna i professionen, som har fått erfarenhet av det dagliga arbetet, delger att 
revisorn även har en rådgivande roll. De uttrycker att revisorn motverkar brottslighet och har 
en viktig betydelse, men fokuserar mestadels på kundnöjdhet. Enligt Brante (2009) är det 
viktigt att det finns ett förtroende både mellan klienten och revisorn samt allmänheten och 
revisorn. Att revisorn fungerar mer som en rådgivare kan ske på bekostnad av förtroendet 
mellan revisorn och allmänheten. Om revisionsmedarbetarna arbetar för att hjälpa sina 
kunder istället för att hjälpa kundens intressenter skapas förtroendefrågor. Det finns en risk 
att revisionsmedarbetarna bortser från etiskt handlande för att behålla sina kunder. Vår studie 
indikerar att bilden av revisorn skiftar från granskare till rådgivare, vilket riskerar att minska 
revisorns trovärdighet.  
 
Brante (2009) skriver att professioner är förmedlare av abstrakta kunskapssystem som ger 
dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 
allmänheten/klienten. En grundläggande förutsättning för att en yrkesgrupp skall betraktas 
som en profession handlar om expertis och kunskap. Revisorsprofessionen har varit och är 
satt under press till följs av kostnadsrationalisering och effektivitet, precis som Noordegraaf 
(2007) säger. Detta tar sig även i uttryck i intervjuerna då nuvarande medlemmar i 
professionen pratar om tidspress och byråns fixering av bruttovinsten. Den ökade 
affärsmässigheten leder till att egenskaper som social blir allt mer avgörande. Följaktligen 
finns det en risk att andra egenskaper som exempelvis analytisk och noggrann inte värderas 
lika högt som tidigare. Både det ökade trycket på affärsmässighet och skiftet mot sociala 
egenskaper ses som ett hot mot professionen enligt professionsteorin, eftersom basala delar 
som kännetecknar en profession sätts åt sidan. Affärsmässighet och kundnöjdhet står i fokus, 
vilket riskerar att påverka yrkesintegriteten samtidigt som vikten av social kompetens 
eventuellt sker på bekostnad av expertis. Revisorns situation är komplex; å ena sidan 
förväntas de vara objektiva granskare som motverkar brottslighet och bidrar med 
samhällsnytta, å andra sidan förväntas de tillfredsställa befintliga kunder med rådgivning 
samt etablera nya kundrelationer.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH 
SLUTSATSER 

I följande kapitel presenteras studiens avslutande diskussion och slutsatser. Avsnittet följs 
sedan av studiens praktiska och teoretiska bidrag samt förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Avslutande diskussion 
I dagsläget pågår en diskussion huruvida revisorsnämnden bör sänka kraven för att bli 
revisor, det vill säga minska antalet inträdeshinder. Ett exempel är att sänka kravet på 
utbildning till en kandidatexamen. Risken med sådana åtgärder är en försvagning av 
professionen, eftersom utbildning och kunskap är grunden till att yrket blir betraktad som en 
profession enligt Brante (2009). Yrkets professionella ställning riskerar att påverkas i ett 
försök att göra det mer attraktivt. Å andra sidan är professionen i stort behov av fler 
revisionsmedarbetare eftersom många väljer att sluta redan efter några få år. En annan möjlig 
utväg är att revisionsbyråerna ser över den låga lönen och höga arbetsbelastningen. Dock 
innebär höjda löner ökade kostnader och försämrad bruttovinst för byrån, eller att priset som 
debiteras slutkunden höjs. Därför är det inte troligt att det kommer ske någon 
anmärkningsvärd förändring gällande lönerna. Många av medarbetarna samt de som har 
slutat nämnde att kontoret upplevs som underbemannat. Ett sätt att lätta på arbetsbelastningen 
skulle följaktligen kunna vara att anställda ytterligare en person. Några byråer har gjort ett 
försök att minska arbetsbelastningen genom att införa en avdelning som utför de allra 
enklaste arbetsuppgifterna. Frågan är om detta tar mer tid istället för att effektivisera arbetet. 
Det råder delade meningar huruvida arbetet underlättas eller inte. Vi upplevde en frustration 
hos vissa av aktörerna, eftersom det i många situationer hade gått snabbare att göra uppgiften 
själv istället för att förklara för den nya avdelningen hur dessa uppgifter skall utföras. Detta 
kan vara en potentiell lösning på problemet, men det tar tid att etablera ett fungerande 
samarbete och en genomtänkt arbetsfördelningen.  
 
Som nämnts tidigare i problemdiskussionen väljer många revisionsmedarbetare att sluta 
innan utbildningen är färdigställd, det vill säga auktorisation. Gemensamt för alla deltagare 
förutom en är att de till sist väljer mellan att sluta eller att bli auktoriserad. Det verkar inte 
finnas något mellanting. Att vara auktoriserad revisor innebär ett otroligt stort ansvar 
eftersom personen gör den slutliga bedömningen om revisionsberättelsen skall vara ren eller 
oren samt har ett ansvar att dra in nya kunder till byrån. Den auktoriserade revisorn förväntas 
även vara tillgänglig på ett annat sätt än en revisionsmedarbetare. Alla människor lockas inte 
av detta ansvar, samtidigt som det verkar otydligt huruvida det finns karriärmöjligheter inom 
branschen för den som inte strävar efter att blir auktoriserad. Våra respondenter är inställda 
på att antingen bli auktoriserade eller byta yrkesinriktning helt och hållet. En möjlig 
anledning är att det inte finns ett alternativ sätt att göra karriär på, utan att auktorisation 
upplevs vara det enda kvittot på framgång. Endast en tar upp att det ses som en alternativ 
lösning att vara kvar i branschen men inte bli auktoriserad revisor, det vill säga att arbeta 
med revision utan auktorisation.  
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6.2 Slutsatser 
Syftet med examensarbetet är att beskriva och skapa förståelse för yrkesrollen revisor ur tre 
olika perspektiv; framtida, nuvarande och före detta medlemmar i revisorsprofessionen. För 
att besvara syftet har vi utfört kvalitativa intervjuer med studenter, revisionsmedarbetare och 
före detta anställda. Följande forskningsfrågor ämnar studien att besvara:  
 

Vilka förväntningar finns på yrkesrollen revisor och hur upplever befintliga 
samt före detta revisionsmedarbetare yrkesrollen i realiteten? 
 
Hur uppfattas yrkesrollen revisor ur studenters, medarbetares och före 
detta anställdas perspektiv? 

 
Studien visade att studenterna inte hade några förväntningar om arbetsuppgifterna och 
typiska ansvarsområden som en revisionsmedarbetare har. Även de med erfarenhet av yrket 
menade att de inte hade en aning om arbetsuppgifterna innan de själva klev in i branschen. I 
realiteten upplevs arbetsuppgifterna som varierande eftersom medarbetarna får arbeta med 
en mängd olika bolag, samtidigt som det finns inslag av standardiserade delmoment. En 
möjlig förklaring till skillnaden mellan förväntningarna och upplevelserna kan vara 
informationsasymmetri. Under universitetstiden får studenterna inte tillräckligt med 
information från varken skolan eller byråerna, vilket kan förklara gapet mellan de olika 
gruppernas uppfattning. En del av studenterna nämnde att de saknar information om vad 
yrket faktiskt innebär. 
 
Gällande arbetsbelastning, lön och ansvar visade studien att samtliga grupper förväntade sig 
en relativt låg ingångslön och hög arbetsbelastning innan de klev in i branschen. Majoriteten 
av deltagarna hade även låga förväntningar angående ett tidigt ansvarstagande. Det visade 
sig att revisionsmedarbetarna upplever arbetsbelastningen högre och lönen som lägre än vad 
de förväntat sig, samtidigt som de fick ta stort ansvar tidigt. Detta sågs dock inte som något 
problem hos majoritet av medarbetarna just nu eftersom de befinner sig i ett stadie i livet där 
arbetet får ta stor plats. De före detta anställda ansåg dock att arbetsbelastningen i förhållande 
till lönen var en stor bidragande faktor till valet att lämna branschen. Belöningen i förhållande 
till arbetsbelastningen upplevs som ännu lägre än tidigare eftersom personerna befinner sig i 
ett annat stadie i livet, där arbetet inte längre är högst prioriterat. Förklaringen till dessa skilda 
uppfattningar handlar även om att bilden av en revisionsmedarbetare är den “äkta 
assistenten” medan verkligheten innebär ett tidigt och stort ansvarstagande. Tidigt 
ansvarstagande upplevs som positivt, men det måste belönas för att det skall fungera som en 
motivationsfaktor.  
 
Alla deltagare uppfattar revisorns roll som en viktig funktion i samhället eftersom 
yrkesgruppen anses vara en kvalitetsstämpel. Medarbetarna och de före detta anställda lyfter 
även in ett annat perspektiv; revisorn som rådgivare. De menar att social kompetens och 
kundnöjdhet är oerhört viktigt. Studenterna ser på revisorn mer som en granskare och 
förknippar den med egenskaper som analytisk och noggrann. En förklaring till skillnaden 
mellan studenternas och medarbetarnas uppfattning är att studenterna ser på revisorn som en 
del av en traditionell profession, som kännetecknas av expertis och förtroende. Bilden som 
de har är i linje med professionsteorin, som i detta fall fungerar som en idealbild av vad en 
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revisor står för och gör. Bilden som medarbetarna förmedlar av yrkesrollen revisor frångår 
den traditionella professionen och rör sig istället mer mot affärsmässighet.  

6.3 Studiens implikationer 
Undersökningen visade att studenterna upplever att de inte blir informerade om vad arbetet 
som revisor innebär och menar att det borde finnas ett bättre samarbete mellan näringslivet 
och universiteten. Studiens praktiska bidrag blir således att mer information och ett väl 
fungerande samarbete mellan universiteten och byråerna kan minska gapet mellan 
förväntningar och verklighet gällande arbetsuppgifternas karaktär. Mer realistiska 
förväntningar bland revisionsmedarbetarna minskar förhoppningsvis även intentionerna att 
byta arbetsplats.  
 
Till följd av att lönen var lägre än förväntat och arbetsbelastningen var högre än förväntat 
visar vår undersökning att förväntningar på organisationsnivå i stor utsträckning inte 
överensstämde med realiteten. Om ens förväntningar inte uppfylls riskerar det att skapa 
missnöje, som leder till att fler väljer att byta yrkesinriktning och därmed träda ur 
revisorsprofessionen. Även i vår undersökning nämner flertalet att revisionsbranschen ses 
som en inkörsport. Däremot tror vi inte att anställda väljer att lämna om de är nöjda, fastän 
de såg jobbet som en inkörsport. Ytterligare ett praktiskt bidrag handlar följaktligen om att 
byråerna borde använda feedback i större utsträckning. Anställda motiveras och presterar 
bättre om de får ta del av feedback och feedback minskar även risken för utmattning. Detta 
kan vara ett sätt att ersätta monetär belöning med verbal för att arbetsbelastningen inte skall 
uppfattas som överväldigande i förhållande till belöningen.  
 
Examensarbetet har kartlagt förväntningar och upplevelser på samhälls-, organisations- och 
individnivå. Detta för att förmedla en bred bild av yrkesrollen revisor. Att skillnader mellan 
förväntningar och upplevd verklighet kan leda till intentioner att byta arbete har konstaterats 
av tidigare forskare, bland annat av Gertsson et al (2017). Vidare har tidigare forskning 
behandlat ämnet arbetstillfredsställelse och vad det består av, eftersom sämre 
arbetstillfredsställelse leder till intentioner att byta yrkesinriktning. Tidigare forskning kring 
yrkesrollen revisor berör således förväntningar och varför medarbetare väljer att sluta. Det 
teoretiska bidraget som studien ger är att den förmedlar en rikare bild av yrkesrollen revisor 
genom valet av att undersöka förväntningar och upplevelser hos tre grupper; studenter, 
revisionsmedarbetare och före detta anställda. Vidare bidrar studien med ökad förståelse för 
skillnaderna mellan studenters förväntningar på yrkesrollen och medarbetares samt före detta 
medarbetares upplevelser i realiteten. Studenterna förväntar sig att yrkesrollen revisor liknar 
idealbilden av en profession, enligt professionsteorin, medan medarbetarnas samt de före 
detta anställdas bild av yrkesrollen lutar mot att arbetet har en mer affärsmässig karaktär och 
revisorn en rådgivande roll.  

6.4 Förslag till framtida forskning 
Vår undersökning och tidigare forskning visar att det är generellt sett är en hög 
arbetsbelastning inom revisionsbranschen. Det hade varit intressant att undersöka frågan ur 
organisationens synvinkel istället för individens. Hur arbetar byråerna med just 
arbetsbelastningen? Några av aktörerna i vår studie nämnde att de redan under 
anställningsintervjun fick höra att arbetsbelastningen är krävande, följaktligen är det av 
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intresse att undersöka huruvida byråerna accepterar att de endast får ha kvar medarbetare i 
några år eller om de aktivt försöker vidta åtgärder. Är syftet egentligen att anställa unga och 
hungriga medarbetare som endast förväntas jobba i några få år och sedan sluta? Det skulle 
därmed vara intressant att undersöka detta fenomen genom att intervjua 
rekryteringsansvariga på stora revisionsbyråer.  
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Bilaga 1 – intervjuguide studenter 
 
Introduktion - kort beskrivning av vilka vi är och rapportens syfte.  

● Är det okej att vi spelar in intervjun? Förklarar även syftet med inspelningen, att det 
underlättar transkribering och tolkning, samt att de kommer att vara anonyma genom 
hela processen.  

● Berätta om vem du är och din bakgrund. 
● Försök vara så utförlig i dina svar som möjligt. Det finns inga rätt eller fel utan det 

som är av intresse är dina tankar. 
● Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 
Tema 1: vad har du för förväntningar på yrkesrollen revisor? 

● Vad är det första du tänker på när du hör ordet revisor?  
● Varför tror du att många studenter väljer att börja som revisionsmedarbetare? 
● Varför är du intresserad med att arbeta inom revisionsbranschen? 

○ Vad har du för ekonomiska förväntningar? Tydliggör att vi inte är ute efter 
siffror. 

○ Hur avgörande är lönen när du väljer arbete?  
● Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som revisor? 
● Tror du att det finns några nackdelar med revisionsyrket? 

 
Tema 2: vad har du för förväntningar på arbetet? 

● Utmanande/enkla? Graden av självständiga/? Graden av ansvar? Beskriv hur du tror 
att en vanlig arbetsdag ser ut som en revisorsmedarbetare?  

● Hur tror du att arbetet utförs? 
○ I team eller självständigt? Hur föredrar du att arbeta? 

● Vad motiveras du av på en arbetsplats? (kreativitet, självständighet, materiella 
belöningar, intellektuella utmaningar, ansvar) 

● Vad har du för förväntningar på arbetsbelastning? Vad tänker du på när du pratar om 
arbetsbelastning? Vad ingår i begreppet? 

○ Har viktigt är det att ha möjlighet till att “flexa”? Att arbeta mer en vecka och 
sedan kompensera med ledighet en annan vecka.  

○ Berätta vad du har för uppfattning om stressnivån inom revisionsbranschen. 
 
Tema 3: hur ser du på din framtid inom revisorsbranschen? 

● Många ser revisionsbranschen som en inkörsport… Vad anser du om det? 
● Vilken funktion tycker du att revisorn har? Utifrån ett större (samhälls) perspektiv. 
● Varför tror du att revisionsbranschen har en hög personalomsättning? 

○ Vad tror du är anledningen till att folk slutar? 
● Om du skulle ge revisionsbyråerna råd för att minska den höga personalomsättningen, 

vad skulle du då föreslå? 



Bilaga 2 – intervjuguide revisionsmedarbetare 
 
Introduktion - kort beskrivning av vilka vi är och rapportens syfte.  

● Är det okej att vi spelar in intervjun? Förklarar även syftet med inspelningen, att det 
underlättar transkribering och tolkning, samt att de kommer att vara anonyma genom 
hela processen  

● Berätta om vem du är och din karriär. 
● Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 
Tema 1: Kan du berätta om hur du trodde att en revisor var och vad den gjorde innan 
du själv klev in i branschen? 

● Se till att vi pratar egenskaper och inte bara utseende. 
● Varför valde du att börja arbeta inom revisionsbranschen? 

○ Vad hade du för förväntningar på arbetsuppgifterna? Utmanande/enkla? 
Graden av självständiga/? Graden av ansvar? Varierande/monotona?  

○ Vad hade du för förväntningar på arbetsbelastning? 
○ Vad hade du för ekonomiska förväntningar? Tydliggör att vi inte är ute efter 

siffror. 
 

Tema 2:  När du började jobba, kan du beskriva om dina förväntningar uppfylldes eller 
inte? (be dem att ge exempel) 

● Vad innebär ditt arbete som revisorsmedarbetare idag?  
○ Berätta om en vanlig dag. 

● Vad var ditt första intryck av revisionsbranschen?  
○ Har den uppfattningen förändrats under året/åren du arbetat med revision? 

● Hur utförs arbetet? 
○ I team eller självständigt? Hur föredrar du att arbeta? 
○ Om arbetet utförs i team, hur fördelar sig arbetet mellan de olika 

revisionsmedarbetarna?  
○ Hur sker beslutsfattandet inom teamet? 

● Vilka personliga egenskaper anser du är fördelaktiga att ha för att arbeta i 
revisionsbranschen? Varför? 

● Hur upplever du att arbetsbelastningen är? Vad tänker du på när du pratar om 
arbetsbelastning? Vad ingår i begreppet? 

○ Det finns hektiska perioder, ex våren. Hur ser en vecka ut? Antal timmar? Hur 
påverkas du under dessa perioder? Hur påverkas ditt privatliv under dessa 
perioder? 

○ Hur vanligt förekommande är det att du känner dig stressad på jobbet? 
○ Har du möjlighet att påverka din arbetsbelastning? 
○ Har du möjlighet att “flexa”? Att arbeta mer en vecka och sedan kompensera 

med ledighet en annan vecka. Om ja, brukar du använda den möjligheten. 
● Vad motiveras du av på arbetsplatsen? 

○ Motiveras du av samma saker idag som när du började?  
○ Beskriv en dag på arbetet då den är som roligast. 
○ Finns det några arbetsuppgifter som du inte tycker om? Om ja, varför? 
○ Mäts ditt arbete på något sätt? (debiterbar tid, nya kunder, antal uppdrag osv) 
○ Hur ofta får du feedback på ditt arbete? Är feedback viktigt för dig? 

● Vilka för- och nackdelar anser du att yrket har? 



○ Var du medveten om dessa innan du började arbeta eller har din inställning 
förändrats över tid? 

● Vilken funktion tycker du att revisorn har? Utifrån ett större (samhälls) perspektiv. 
 
Tema 3: Hur ser du på din framtid inom revisionsbranschen? 

○ Om kvar: vad är det som gör att du vill stanna? 
○ Om lämna: vilka faktorer är det som gör att att du eventuellt vill byta? 

● Varför tror du att revisionsbranschen har en hög personalomsättning? 
○ Vad tror du är anledningen till att folk slutar? 

● Om du skulle ge revisionsbyråerna råd för att minska den höga personalomsättningen, 
vad skulle du då föreslå? 

 
 



Bilaga 3 – intervjuguide före detta anställda 
 
Introduktion - kort beskrivning av vilka vi är och rapportens syfte.  

● Är det okej att vi spelar in intervjun? Förklarar även syftet med inspelningen, att det 
underlättar transkribering och tolkning, samt att de kommer att vara anonyma genom 
hela processen.  

● Berätta om vem du är och din karriär. 
● Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 
Tema 1: Kan du berätta om hur du trodde att en revisor var och vad den gjorde innan 
du själv klev in i branschen? 

● Varför valde du att börja arbeta inom revisionsbranschen? 
○ Vad hade du för förväntningar på arbetsuppgifterna? Utmanande/enkla? 

Graden av självständiga? Graden av ansvar? 
○ Vad hade du för förväntningar på arbetsbelastning? 
○ Vad hade du för ekonomiska förväntningar? 

Tema 2: När du började jobba, kan du beskriva om dina förväntningar uppfylldes eller 
inte?  

● Vad innebar ditt arbete som revisorsmedarbetare?  
○ Berätta om en vanlig dag. 

● Vilka personliga egenskaper anser du är fördelaktiga att ha för att arbeta i 
revisionsbranschen?  

● Hur upplevde du att arbetsbelastningen var? Vad tänker du på när du pratar om 
arbetsbelastning? Vad ingår i begreppet? 

○ Det finns hektiska perioder, ex våren. Hur såg en vecka ut? Antal timmar? 
Hur påverkades du under dessa perioder? Hur påverkades ditt privatliv under 
dessa perioder? 

○ Hur vanligt förekommande var det att du kände dig stressad på jobbet? 
○ Hade du möjlighet att påverka din arbetsbelastning? 
○ Hade du möjlighet att “flexa”? Att arbeta mer en vecka och sedan kompensera 

med ledighet en annan vecka. Om ja, brukade du använda den möjligheten. 
● Vilka för- och nackdelar anser du att yrket har? 

○ Var du medveten om dessa innan du började arbeta eller har din inställning 
förändrats över tid? 

● Vilken funktion tycker du att revisorn har? Utifrån ett större (samhälls) perspektiv. 
 
Tema 3: varför valde du att lämna branschen? 

● Hur länge arbetade du med revision innan du slutade? 
○ Var det någon specifik faktor som låg bakom ditt beslut? 
○ Vad är skillnaden mellan ditt nuvarande jobb och det på revisionsbyrån? 

● Varför tror du att revisionsbranschen har en hög personalomsättning? 
○ Vad tror du är anledningen till att folk slutar? 

● Om du skulle ge revisionsbyråerna råd för att minska den höga personalomsättningen, 
vad skulle du då föreslå? 

 
 
 
 


