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Sammanfattning 

Partnerskap legitimeras av revisionsbyråer som ett verktyg för att motivera och behålla 

kompetent personal. Denna studie har riktat sig till auktoriserade revisorer som inte är partners 

för att undersöka deras förväntningar på befordran till partnerskap. Deras förväntningar 

undersöks eftersom forskning indikerar att människor agerar utifrån sina förväntningar. Genom 

att förklara revisorers förväntningar på partnerskap kan större förståelse skapas för deras 

agerande i arbetslivet.  

Syftet med studien är att förklara auktoriserade revisorers förväntan på befordran till partnerskap. 

Detta syfte har uppfyllts genom en enkätundersökning och en pilotstudie bestående av åtta 

intervjuer.  

Studien visade att auktoriserade revisorer förväntar sig att affärsmässiga faktorer som 

intäktsgenerering och föra in nya klienter har störst påverkan på deras möjlighet att bli partner. 

Revisorernas förväntningar på partnerskap kan förklaras genom flera olika variabler. 

Förväntningarna skiljde sig främst åt beroende på revisorernas erfarenhet och storleken på byrån 

de arbetade på. Detta resultat skiljer sig ifrån tidigare forskning som främst fokuserat på att 

förklara revisorers förväntningar på befordran och partnerskap genom skillnader i kön. 

 

Nyckelord: Befordran, partner, revisorer, karriär, förväntningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Audit firms legitimizes partnership as a tool to motivate and retain competent personnel. This 

study has been directed to auditors who are not partners to examine their expectations of 

promotion to partnership. Their expectations are examined because research indicates that people 

act on their expectations. Explaining auditors’ expectations of partnership can promote a better 

understanding of their behavior in the workplace. 

The aim of the study is to explain the authorized auditors’ expectation of promotion to 

partnership. This aim has been met through a survey and a pilot study consisting of eight 

interviews. 

The study showed that authorized auditors expect that commercial factors as revenue generation 

and bring in new clients have the greatest impact on their possibility to become partners. The 

auditors' expectations of partnerships can be explained by several different variables. The 

expectations differed mainly depending on the auditor's experience and the size of the audit firm 

they were working on. This result differs from previous research that focused primarily on 

explaining the auditor's expectations of promotion and partnership through differences in gender. 
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Förord 

Detta examensarbete har varit intensivt men samtidigt intressant och lärorikt. Vi vill framföra ett 

stort tack till vår handledare Sven-Olof Collin. Han har ständigt varit tillgänglig, visat 

engagemang och under processen låtit oss lära av våra egna misstag.  

Vi vill också rikta ett stort tack till alla revisorer som delat med sig av sina erfarenheter och 

åsikter och svarat på vår enkät. Tack till revisionsbyrån som gjorde det möjligt för oss att delta i 

deras vardag och genomföra intervjuer. Erfarenheterna från denna studie kommer vi bära med 

oss i arbetslivet.  
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund som följs av en problematisering. Avslutningsvis 

presenteras studiens forskningsfråga och syfte.   

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Befordran inom revisionsbyråer är ett viktigt ämne för både organisationen och anställda i byrån 

(Bagdali, Roberson & Paoletti, 2006). Människor lägger idag mycket tid på att utveckla sin 

karriär och en del prioriterar arbetet före familj eller försöker att kombinera det på bästa sätt. Ur 

de anställdas synvinkel erbjuder befordran individuella belöningar som status, makt, 

kompensationer, utmaningar med mera (Furnham & Petrides, 2006). För organisationen är 

befordran ett sätt att tillgodose sig med kompetent personal i betydande positioner och 

förhoppningsvis bibehålla kvalité och prestation på organisationen. Befordran skapar ofta 

drivkraft och motivation hos anställda (Igbaria & Greenhaus, 1992).   

Medlemmar inom revisionsbranschen kan beskrivas tillhöra en profession som grundar sig på 

vetenskaplig kunskap och expertis. Expertkunskapen som revisorerna har ligger till grund för det 

förtroende som allmänheten har för revisorerna. Där integritet, oberoende och objektivitet är 

värderingar som utomstående i regel förknippar med revisionsprofessionen (Öhman, 2004). 

Andersson-Gough, Grey och Robson (2005) beskriver att både revisorer och allmänheten har 

förväntningar på revisionsprofession. Där det finns ett ideal av professionalism inom 

professionen som teknisk kompetens, professionell etik, samarbete mellan kollegor och en 

generell kultur av expertis. Carter & Spence (2014) beskriver att dessa ideal om professionen 

även präglar vad en god revisor är och hur anställda tror de blir bedömda vid befordran, det vill 

säga deras förväntan. Samtidigt finns det forskning som visar att faktorer som framför allt kön 

men även klientfokus och klienthantering alltmer påverkar revisorers arbete och 

befordringsmöjligheter (Jonnergård, Stafsudd, Elg 2010). 

Revisionsbranschen kännetecknas av strikt hierarki med tydliga befordringssteg (Jeppesen, 2007; 

Månsson, Elg, Jonnergård 2013). Karriärstegen kan beskrivas i tre steg, revisorassistent, 

auktoriserad revisor och slutligen partner/delägare (Carrington, 2010). Lee (2002) beskriver 

revisionsbyråer som hierarkiskt strukturerade med partner i toppen och revisorsassistenter längst 

ner i hierarkin. Carrington (2010) antyder att de stora revisionsbyråerna präglas av ett system 

kallat up or out, detta innebär att om anställda inte blir befordrad inom revisionsbyrån förväntas 
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de söka sig någon annanstans. Den ekonomiska fördelen av att bli partner är en annan dimension 

som kan driva och motivera revisorer att sträva efter att avancera i hierarkin och befordras till 

partner. För en revisorassistent är ofta första målet att bli auktoriserad revisor. För att kunna bli 

auktoriserad revisor krävs det att individen skriver ett revisionsprov. Där revisionsprovet ska 

symbolisera att individen har den kunskap som krävs för att vara auktoriserad revisor. Vad krävs 

då för att bli partner? Det är en mer subjektiv process där revisorn röstas in av de som redan är 

partners (Kumra & Vinnicombe, 2008). Därför blir befordran till partner mer svårbedömt i 

jämförelse med befordran till auktoriserad revisor (Stafsudd & Collin, 2003). 

1.2 Problematisering  

I de flesta verksamheter är människan den främsta resursen och konkurrensfördelen (Mackey, 

Molloy & Morris, 2014). Att lyckas attrahera, bibehålla och utveckla de medarbetare som fyller 

organisationens kompetensbehov är därför av avgörande strategisk betydelse. Befordran utgör 

en viktig aspekt av en arbetstagares karriär och liv. Befordran kan också ha påverkan på aspekter 

av arbetslivserfarenhet, arbetstagarnas rörlighet på arbetsmarknaden och medför ofta betydande 

löneökningar (se t.ex. Blau & Devaro, 2007; Pergamit & Veum, 1999; Vasilios, 2011). Företag 

kan använda befordran som belöning till produktiva anställda och på så vis skapa incitament för 

dem att anstränga sig mer (Herbohn, 2005).  

Tidigare studier visar att det finns ett samband mellan att särskilda personligheter passar in i vissa 

sorters organisationer och att olika karaktärsdrag passar in för olika slags yrkesroller (Hai & 

Wen, 2010; Potgieter & Coetzee, 2013). Mackey et al, (2014) beskriver att organisationer 

eftersöker olika sorters humankapital. Därför skiljer sig organisationer åt gällande vad de 

eftersöker hos individer vid befordran (Björklund, Bäckström & Wolgast, 2012). Kvantifierbara 

indikatorer som utbildningsbakgrund, erfarenhet och prestation är faktorer som används vid 

befordran (Carmeli, Shalom & Weisberg, 2007; Baron, Davies-Blake & Bielby, 1986). Däremot 

är bedömning av personlighet, drivkraft, kreativitet eller ledarskapspotential svårt att utföra på 

ett objektivt sätt (Carmeli et al, 2007). Samtidigt uppmärksammas sociala och kulturella kriterier, 

såsom beteende, attityd och motivation, som allt viktigare faktorer i samband med befordran, 

trots att de är mer subjektiva (Barton & Cattell, 1972). 

För att undersöka befordran är det fördelaktigt att göra det i en bransch med en tydlig karriärstege, 

där det finns distinkta skillnader mellan de olika hierarkiska nivåerna (Månsson et al, 2013). En 

bransch som kännetecknas av strikt hierarki med tydliga befordringssteg är revisionsbranschen 

(Jeppesen, 2007; Månsson et al, 2013). 
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Kontrollmekanismer som strikt hierarki, formella krav och prestationsutvärdering är sätt att styra 

individer inom revisionsbyråer till önskat beteende (Hunt, 1995; Jeppesen, 2007). För att klättra 

i hierarkin kan prestationsutvärderingsprocessen spela en central roll (Perera, Fatseas, & Luckett, 

1997; Buchheit , Pasewark , & Strawser , 2009). Jones och Chen (2005) beskriver revisorers 

prestationsutvärdering som en av de viktigaste processerna inom revision. Revisorer utvärderas 

ofta efter varje uppdrag (Buchheit et al, 2009). Utvädringarna kan fungera som grundläggande 

input till periodiska utvärderingar som ger beslutsunderlag vid eventuell befordring (Hunt, 1995).  

För att avancera i karriären och till exempel bil auktoriserad revisor finns det formella krav som 

måste uppfyllas. Auktoriserad revisor är en skyddad titel och ger rätten att utföra lagstadgad 

revision. För att bli auktoriserad revisor i Sverige krävs minst tre års teoretisk utbildning på 

högskola eller universitet, samt minst tre års praktisk utbildning. Sammanlagt ska utbildningen 

uppgå till minst åtta år och ett skriftligt kunskapsprov måste klaras för att erhålla revisorsexamen 

och auktorisation (Revisorsnämnden, 2014). Att bli auktoriserad revisor kan beskrivas som en 

relativt objektiv process eftersom ett kunskapsprov måste klaras.  

För att nå den högsta nivån i hierarkin och bli partner är processen däremot mer subjektiv i form 

av att man röstas in av de personer som redan är partners (Kumra & Vinnicombe, 2008). 

Partnerskap beskrivs av revisionsbyråer som ett viktigt verktyg för att attrahera nya medarbetare 

och talanger och behålla dem inom organisationen (se t.ex. EY, 2014). Redan från starten 

uppmanas revisorer att sträva efter befordring för att i framtiden belönas genom delägande i form 

av partnerskap (Jeppesen, 2007). Hanlon (2004) beskriver att professionella individer agerar efter 

önskvärda normer för att klättra i hierarkin. Dessa normer kommuniceras genom de som redan 

är partners, och de anställda som följer normerna belönas tillslut i form av partnerskap.  

Dock finns det problem förknippade med byråernas partnersystem. Tidigare forskning beskriver 

ojämställdhet, där det förekommer en klar majoritet män på de högre nivåerna i hierarkin 

(Jonnergård et al, 2010; Månsson et al, 2013). Ett annat problem som revisionsbranschen 

kritiserats för är att revisorer har stort fokus på klienter och affärsmässiga aspekter av arbetet 

(Jeppesen, 1998), istället för att agera skeptiska väktare och upprätthålla sanningen på marknaden 

(Volcker, 2002).  

Tidigare forskning har ökat förståelsen för dessa fenomen genom att studera revisorers 

förväntningar (se t.ex. Anderson, Johnsson & Reckers, 1994; Jonnergård et al, 2010; Jonnergård 

& Stafsudd 2011; Kumra & Vinnicombe, 2008; Morley, Bellamy, Jackson & O´Neill, 2002). 

Detta eftersom det hävdas att det existerar en koppling mellan förväntningar och agerande. 

Människor som söker befordring och karriärutveckling kommer agera utifrån sina förväntningar 
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av vad som leder till befordring (Morley et al, 2002). Tidigare forskning beskriver att revisorer 

inte nödvändigtvis agerar efter de faktorer som verkligen leder till befordring, istället agerar de 

utifrån sina förväntningar på vad som leder till befordring (Jonnergård et al, 2010). Det innebär 

att det inte har någon betydelse om deras förväntningar är sanna eller falska, eftersom de agerar 

utifrån vad de tror är sant.  

Kirkham (1997) beskriver att revisorer står inför ett dilemma där de är beroende av intäkter från 

klienter samtidigt som de ska vara oberoende av samma klient. Revisorer kan beskrivas ha två 

roller. Å ena sidan ska de leverera kvalitetsrevision som överensstämmer med etiska normer och 

standarder, å andra sidan ska de arbeta för kostnadsminskningar och lönsamhet (Jeppesen, 1998; 

Jonnergård et al, 2010). Om en revisor till exempel förväntar sig att generera intäkter till byrån 

är av stor betydelse för att bli partner, antas revisorns beteende påverkas av denna förväntning 

och innebära att mer tid spenderas i syfte att generera intäkter. Genom att förstå hur revisorers 

förväntningar skapas kan förståelsen öka för deras agerande i arbetet.  

Genom att studera hur revisorers förväntningar på partnerskap skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor kan förståelsen öka för fenomenet att manliga revisorer utgör en klar majoritet bland 

partners i de flesta revisionsbyråer (Jonnergård et al, 2010). Till exempel fann Morley et al (2002) 

att kvinnor förväntade sig att deras kön har större påverkan på möjligheten till befordring jämfört 

med vad män förväntade sig. Morley et al (2002) studerade inte förväntningar på partnerskap 

utan fokuserade på befordran generellt. Dock har tidigare forskning som inriktat sig på 

partnerskap beskrivit ett liknande fenomen. Det beskrivs som ett glass celling som försvårar för 

kvinnor att nå de högre nivåerna i hierarkin (Anderson-Gough et al, 2005; Månsson et al, 2013). 

Om det verkligen finns ett glastak som gör det svårare för kvinnor att bli partner är omdiskuterat. 

Om kvinnor däremot har förväntningar att det är finns ett glastak kan det innebära att de inte 

investerar tid och energi i sin karriär, eftersom de upplever att partners väljer in personer som 

liknar dem själva, med andra ord, män. 

Tidigare forskning som undersökt förväntningar på befordran och partnerskap har dominerats av 

att försöka förklara förväntningarna genom skillnader i kön. En studie av Moyes, Williams och 

Koch (2006) visar dock att revisorers förväntningar på möjligheten till befordran kan förklaras 

bättre genom att använda både kön och ålder som förklarande variabler. För att bidra till tidigare 

forskning som förklarar revisorers förväntningar och i sin tur skapa förståelse för revisorers 

agerande i arbetslivet kommer denna studie använda flera olika förklarande variabler. Detta leder 

till forskningsfrågan:  

Hur förklaras auktoriserade revisorers förväntan på befordran till partnerskap? 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara auktoriserade revisorers förväntan på befordran till partnerskap. 
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2. Vetenskaplig metod 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel syftar till att kortfattat beskriva metoden som använts för att uppfylla studiens syfte 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Uppsatsens metod 

Syftet med studien är att förklara auktoriserade revisorers förväntan på befordran till partnerskap. 

För att uppfylla detta syfte har tidigare undersökningar angående befordran inom revisionsbyråer 

och befordran till partnerskap använts. Det innebär att ett deduktivt tillvägagångssätt, där studien 

utgår från existerande teorier och tidigare forskning inom ämnet (Denscombe, 2009). Genom att 

använda tidigare forskning inom ämnet har en bild skapats av vilka faktorer som är betydande 

för att nå partnerskap inom revisionsbranschen. Tidigare forskning i kombination och teoretiska 

argument har legat som grund för studiens teori som resulterat i en modell med hypoteser. 

Fördelen med en deduktiv ansats är att den grundar sig på tidigare studier och teorier, vilket kan 

oka objektiviteten i studien (Bryman & Bell, 2011). En nackdel med en deduktiv ansats är att 

den kan bli lik tidigare studier och kan missa att ta in nya perspektiv (Alvehus, 2013). 

Denna studie föregicks av en pilotstudie som presenteras mer i detalj under kapitel 4. Pilotstudien 

gjordes för att öka förståelsen för ämnet och få indikationer på vilka förväntningar revisorer har 

på befordran. Pilotstudien var baserad på ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av intervjuer och 

utgick från tidigare teorier gällande befordran som sedan utvärderades i ett empiriskt 

sammanhang.  

För att uppfylla studiens syfte har en enkät skickats ut. En kvantitativ forskningsmetod användes 

för att nå ut till många revisorer och erhålla information om auktoriserade revisorers 

förväntningar på befordran. Eftersom det är många faktorer som kan påverka en revisors 

förväntningar på befordrad är det relevant att genomföra en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 

2011).  

För att uppfylla studiens syfte har litteratur och teorier hämtats från tidigare forskning. 

Litteraturen i denna studie är hämtad från tidigare forskning om befordran generellt, befordran 

till partnerskap och förväntningar på befordran. För att underlätta läsningen av denna studie har 

faktorerna i litteraturgenomgången på förhand kategoriserats. Kategorierna är professionella 

faktorer, affärsmässiga faktorer, organisatoriska faktorer och sociala faktorer. Denna 

kategorisering har gjorts genom en kombination av hur tidigare forskning beskrivit faktorerna 

och hur vi har tolkat faktorernas innebörd.  
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Studiens teori handlar om hur förväntningar på partnerskap kan förklaras. För att förklara dessa 

förväntningar har ett antal faktorer sammanställts som härstammar från tidigare forskning och 

teoretiskt uppbyggda argument. Detta presenteras mer detaljerat i kapitel 3.  

2.2 Etiska beaktanden  

Då denna studie inte hanterar känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser 

bedöms den utifrån Etikprövningslagen (SFS 2003:460) inte behöva etikprövas. Med hänsyn till 

integritet både på individuell och organisatorisk nivå har allt material behandlats konfidentiellt 

och forskningens resultat kommer därför endast presenteras i anonymiserad form. 

Respondenterna har informerats om forskningen och samtyckt till den. 
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3. Teoretisk referensram 
____________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer inledningsvis litteraturgenomgången presenteras. Efter det kommer 

studiens teori och avslutningsvis presenteras studiens modell med hypoteser. 

____________________________________________________________________________ 

3.1 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången syftar till att presentera faktorer som i tidigare forskning visat sig vara 

av betydelse för att befordras. Under varje faktor presenteras först dess påverkan på befordran 

generellt. Därefter presenteras faktorns påverkan på befordran inom revisionsbranschen för att 

bli partner. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning som undersökt förväntningar på de 

olika faktorernas påverkan på befordran.   

3.1.1 Generell modell för befordran 

Befordran till partnerskap kan bero på många olika faktorer och i denna studie har 16 faktorer 

valts ut som i tidigare forskning visat sig ha betydelse för att befordras. Dessa faktorer har sedan 

delats in i fyra kategorier: Professionella faktorer, affärsmässiga faktorer, organisatoriska 

faktorer och sociala faktorer. 

Professionella faktorer har betydelse för befordran eftersom revisorer kan ses som professionella 

individer som arbetar inom en profession. De professionella faktorerna är kopplade till arbetet 

med revision och hur det står i relation till befordran. De professionella faktorerna är Erfarenhet, 

analytisk förmåga, utbildning, teknisk kompetens, revisionskvalitet och etik. 

Affärsmässiga faktorer har betydelse för befordran eftersom revisorer arbetar i en 

konkurrensutsatt marknad där flera byråer konkurrerar om att leverera revision till klinter. De 

affärsmässiga faktorerna är kopplade till klienterna och hur det står i relation till befordran. De 

affärsmässiga faktorerna är föra in nya klienter, intäktsgenerering och kontaktnät. 

Organisatoriska faktorer har betydelse för befordran eftersom revisorer befinner sig inom en 

organisation. De organisatoriska faktorerna är kopplade till det som förekommer inom byrån och 

hur det står i relation till befordran. De organisatoriska faktorerna är Relation till chefer & 

partners, byråns storlek & hierarki, klientstorlek och ledaregenskaper. 

Sociala faktorer har betydelse för befordran eftersom vi undersöker förväntningar hos människor. 

De sociala faktorerna signalerar budskap som inte nödvändigtvis behöver överensstämma med 

verkligheten men de kan likväl förväntas vara av betydelse för att befordras. De sociala 

faktorerna är kön, utseende & klädstil och ålder. 
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3.1.2 Professionella faktorer 

Erfarenhet 

Befordran generellt - Tidigare studier visar att människor med mer erfarenhet inom ett yrke ofta 

tar mer rationella beslut för sin organisation (Smith & Webber, 2005; Stumpf, 2009). En nackdel 

med mer erfarenhet kan däremot vara att mer erfarna människor tenderar att ta lägre risk vilket 

kan leda till ineffektivitet för organisationen.  

Befordran till partnerskap - År inom byrån och professionen har i tidigare studier visat sig kunna 

öka chanserna för att befordras och nå partnernivå (Law, 2009; Windsor & Auyeung, 2006). 

Längre erfarenhet kan leda till mer kunskap som kan användas vid revisonen och i den 

professionella relationen till klienter.  

Förväntningar på befordran - En del av formeringen av förväntan kan beskrivas genom 

uppfattningen vad som är rättvist. Bagdadli et al (2006) kom fram till att år inom organisationerna 

uppfattades av de anställda som viktigt för att kunna bli befordrad eftersom de uppfattade det 

som ett rättvist kriterier. En studie gjord av Morley et al (2002) visade att revisorer förväntade 

sig att längden på arbetserfarenhet var en av de mest betydande faktorerna för att befordras.  

Analytisk förmåga 

Befordran generellt - Rekryterare för revisionsbyråer lägger stor vikt på att anställa personer med 

stark analytisk förmåga (Lowe, Reckers & Sanders, 2001). Lowe et al (2001) fann att analytisk 

förmåga ökar en revisors chanser avancerar i hierarkin. Dessutom löper revisorer med låg 

analytisk förmåga större risk att bli uteslutna från byrån och har mindre chans till befordran i 

jämförelse med revisorer med hög analytisk förmåga (Lowe et al, 2001).  

Befordran till partnerskap - Law (2009) argumenterade för att analytisk förmåga var av betydelse 

för befordran till partnerskap i revisionsbranschen. Law (2009) fann att analytisk förmåga inte 

hade signifikant påverkan på befordring till partnerskap. Dock mättes analytisk förmåga genom 

utbildning vilket kan påverkat resultatet.    

Förväntningar på befordran - En tidigare studie har visat att revisorer har förväntningar på att 

deras analytiska förmåga kan påverka deras befordringsmöjligheter (Ruderman, Ohlott & Kram, 

1995). 

Utbildning 

Befordran generellt - Vart en individ har studerat kan inverka på möjligheten att bli befordrad, 

detta beskriver Arnold (2002) i sin studie. En utbildning från ett mer välkänt lärosäte kan vara en 
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prestigesymbol eftersom det ofta är svårare att bli antagen till den i jämförelse med mindre 

välkända lärosäte. Enligt Collin, Jonnergård, Qvick, Silferber och Zabit (2007) kan individer som 

studerar på välkända lärosäte skapa sig en överlägsen kompetens, som kan förhöja individens 

kapacitet. Forskarna beskriver att detta kan ge signaler till byråerna att individen klarar av svårare 

arbetsuppgifter och därför kan vara mer lämplig till befordran. Samtidigt finns det studier som 

visar på vart anställda utbildat sig inte påverkar deras karriärmöjligheter. I en studie gjord av 

Brand och Halaby (2006) fann man inget samband mellan ett välkänt lärosäte och 

karriärmöjligheter. Hurley-Hanson, Wally, Purkiss Segrest och Sonnenfeld (2005) fann även i 

sin studie att det inte påverkar vart en chef tagit examen för deras karriärmöjligheter. Det hade 

ingen påverkan om cheferna studerat på ett välkänt lärosäte eller mindre känt lärosäte. Antal år 

en individ har utbildat sig kan också påverka möjligheten till befordring genom att det signalerar 

till organisationen att individen är mer karriärsdriven (Adri et al, 2006).  

Befordran till partnerskap - Tidigare studier antyder att människor som studerat i mer välkända 

lärosäten oftare blir befordrad till partner i jämförelse med individer som studerat på mindre 

lärosäten (Carter & Spence, 2014). Förklaringen kan bero på att byråerna anser att människor 

som studerat på mer välkända lärosäte innehar en större kompetens (Arnold, 2002).  

Förväntningar på befordran - Enligt Collin et al (2007) har företag ofta högre förväntningar på 

anställda som studerat på mer välkända lärosäte i jämförelse med anställda från lärosäte som är 

mindre välkända gällande deras kompetens. Eftersom byråer har olika förväntningar gällande 

kompetens kan även individerna själva ha olika förväntningar gällande deras möjligheter att bli 

befordrade. Där anställda från mer välkända lärosäten har förväntningar på att deras chanser att 

bli befordrade är högre i jämförelse med anställda som studerat på mindre lärosäten.  

Teknisk kompetens 

Befordran generellt - Teknisk kompetens framkommer i tidigare forskning som den kunskap och 

skicklighet som krävs för ett framgångsrikt genomförande av ett jobb eller en uppgift (Lowe et 

al, 2001; Morley et al, 2002). Flera studier som undersökt betydelse av prestandavariabler fann 

att den tekniska förmågan är en av de viktigaste, om inte den allra viktigaste faktorn i 

prestandautvärderingar (Lowe et al, 2001).  

Watkins (2013) beskriver att människor är benägna att fokusera på yrkesteknisk kompetens för 

att öka chanserna att bli befordrade. Enligt Watkins (2013) är dock inte det tekniska kunnandet 

avgörande för att lyckas och bli befordrad, utan kulturell kunskap, ledaregenskaper och vara 

involverad är viktigare faktorer för att kunna lyckas i arbetslivet. 
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Befordran till partnerskap – Tekniskt kompetens är enligt Kumra och Vinnicombe (2008) en 

viktig egenskap för att nå partnernivå. Att som revisor besitta en specialiserad och efterfrågad 

kunskap kan leda till partnerskap eftersom revisorn genom sin tekniska kompetens producerar 

värde för byrån. På så vis blir revisorn en viktig tillgång som kan lockas till att stanna inom byrån 

genom partnerskap. 

Förväntningar på befordran – Morley et al (2002) visar i sin studier att teknisk kompetens var 

en av de faktorer som revisorer förväntade sig hade störst betydelse för att befordras. Även i en 

studie gjord av Bagdadli et al (2006) kom forskarna fram till att teknisk kompetens inverkade på 

förväntningarna hos chefer där de uppfattade det som rättvist att bli befordrad tack vare teknisk 

kompetens.  

Revisionskvalitet 

Befordran generellt - Att utföra ett arbete med kvalité och utan felaktigheter är en betydande del 

av revisorernas uppgift (Arnold, 2002). Enligt Siriwardane, Hoi Hu och Low (2014)  är det viktigt 

att revisorer utför sina arbetsuppgifter med kvalité på grund av att de ska framstå som 

professionella och legitima av allmänheten. Om revisorerna skulle kompromissa på 

revisionskvalitén kan deras trovärdighet skadas. Gomes och Neves (2011) beskriver också att det 

är av vikt för byråer att deras revisorer uppvisar kvalité i sitt arbete eftersom sämre 

revisionskvalité kan försämra byråns rykte. Tidigare forskning visar att professionalism och 

kvalité i arbetet kan vara betydande vid befordran (Morley et al, 2002). 

Befordran till partnerskap – Enligt tidigare forskning är det av betydelse för revisorer att leverera 

revisionskvalitet och utföra ett professionellt arbete för att kunna bli befordrad till partner (Carter 

& Spence, 2014). 

Förväntningar på befordran - I en studie gjorde av Siriwardane et al (2014) beskrivs revisorers 

förväntningar på vad som utgör en bra revisor. Av de 20 faktorerna i studien fick faktorn 

professionell integritet högst medelvärde, 4,89 på en 5-gradig skala. Professionell integritet 

definierades av forskarna som revisorernas professionalism och etiska hänsynstagande i arbetet. 

Morley et al (2002) visade i sin studie att kvalitet i arbetet var den faktor som revisorer förväntade 

sig hade störst påverkan på att befordras. Kvalitet i arbetet värderade till 2,75 på en 3-gradig 

skala. 

Etik 
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Befordran generellt - Enligt Gomes och Neves (2011) strävar många organisationer efter att ha 

ett etiskt förhållningsätt som gör organisationen mer legitim. De anställda i organisationen utgör 

en viktig del i organisationens arbete för att upprätthålla ett etiskt handlande, detta genom att det 

är de som ofta verkställer beslut i företagen. Om de anställda inte följer det etiska förhållningsätt 

som organisationen vill stå för blir det svårt att upprätthålla legitimitet till omvärlden (Björklund 

et al, 2012). 

I en studie av Barton och Cattell (2006) granskar forskarna olika personlighetsdrag hos 

människor och hur det påverkar deras möjlighet att kunna bli befordrad. Individernas 

förhållningsätt till etik var en av variablerna i studien. Forskarna kom fram till att individers 

förhållningssätt till etik kan påverka deras möjlighet att bli befordrad. Även om individens etik 

inte var det mest avgörande personlighetsdraget i studien så var det en påverkande faktor. 

Befordran till partnerskap - Etik har varit en faktor i tidigare forskning som undersökt vilka 

egenskaper revisorer anser är viktiga för att klara sitt arbete på ett framgångsrikt vis. Dock är 

forskningen begränsad angående dess betydelse, för att som revisor bli befordrad till partner.  

Förväntningar på befordran - Siriwardane et al (2014) beskriver att revisorer har förväntningar 

att en bra revisor agerar etisk. Eftersom etik är ett viktig kriterier för att utgöra en bra revisor 

utifrån revisorns förväntningar, kan det även vara av betydelse för förväntningarna gällande 

befordran.  

3.1.3 Affärsmässiga faktorer 

Föra in nya klienter 

Befordran generellt - Inom vissa branscher är en stor del av arbetet att föra in kunder till företaget 

(Batt, 2002; Townsend, 2007; Gorjup, Valverde, Ryan, 2007). En viktig del av arbetet är därför 

att skapa kundkontakt och att få kunderna att välja organisationen före andra konkurrenter (Batt, 

2002). Antal kunder som anställda drar in till organisation kan påverka deras möjligheter att bli 

befordrade (Gorjup et al, 2007). 

Befordran till partnerskap - Kirkham (1997) argumenterar för att befordring och avancemang 

inom revisionsbyråer i stort sett verkar vara beroende av ekonomisk snarare än professionell 

framgång, i termer av att tillfredsställa befintliga klienter och föra in nya. Jonnergård et al (2010) 

beskriver att föra in nya klienter är en förmåga som är extra viktig för att nå högre nivåer inom 

revisionsbyråer.  

Förväntningar på befordran – Tidigare forskning hävdar att revisionsbranschen 

kommersialiseras vilket sker på bekostnad av professionalism (Jonnergård et al, 2010). Ett större 
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klientfokus inom branschen kan antas leda till att revisorer förväntar sig att föra in nya klienter 

är av betydelse för att befordras. 

Intäktsgenerering 

Befordran generellt - Tidigare forskning visar att individer som uppvisar en hög ekonomisk 

prestation jämfört med andra anställda har en större möjlighet att kunna bli befordrade (Pergamit, 

1999; Baron et al, 1986; Townsend, 2007). Ekonomiska prestationer leder oftare till belöningar 

i en organisation eftersom det är mer kvantifierbart och lättare att mäta jämfört med mer mjuka 

värden som exempelvis personlighet, social kompetens med mera (Carmeli et al, 2007). 

Befordran till partnerskap – Tidigare forskning tyder på att intäktgenerering är av betydelser för 

revisorer och framför allt för att nå högre nivåer i hierarkin (Jonnergård et al, 2010; Morley et al, 

2002). Dock ger det upphov till ett dilemma där revisorer är beroende av intäkter från klienter 

samtidigt som de ska vara oberoende av samma klient. (Kirkham, 1997). Jonnergård et al, (2010) 

beskriver att revisorer har två roller de ska ge kvalitetsrevision som överensstämmer med etiska 

normer och standarder och samtidigt arbeta för kostnadsminskningar och lönsamhet. 

Förväntningar på befordran – Morley et al (2002) visade att revisorer förväntade sig att 

intäktsgenerering hade betydelse för att befordras, de bedömde dess påverkan till ca 1,9 på en 3-

gradig skala.  

Kontaktnät 

Befordran generellt - Kontakter och socialt nätverk och är viktiga komponenter för att föra in 

nya kunder till byrån (Kirkham, 1997). En brist på delaktighet i nätverksaktiviteter eller få sociala 

kontakter kan ha en negativ inverkan på revisorers möjligheter att befordras till en ledande 

befattning. 

Befordran till partnerskap - Law (2009) beskriver i sin studie att ett utbrett kontaktnät är något 

personer i högre positioner inom byrån letar efter när revisorer utvärderas för att eventuellt 

befordras till partnernivå.  

Förväntningar på befordran - Tidigare studier tyder på att revisionspliktens avskaffande i 

Sverige har förändrat revisorers attityder och förväntningarna på sin roll (Broberg, 2013; 

Månsson et al, 2013). Genom avskaffande av revisionsplikten har revisorer förväntningar av att 

vara mer klientorienterade och utåtriktade. Detta kan i sin tur gjort att revisorers förväntningar 

har förändrats gällande befordran, där det är av betydelse att ha ett stort kontaktnät till klienter 

och andra utomstående personer och företag. 
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3.1.4 Organisatoriska faktorer 

Relation till chefer & partners 

Befordran generellt – En god relation till medarbetare har i tidigare forskning visat sig vara 

viktigt för möjligheten till befordran (Morley et al, 2002). Juniora revisorer arbetar i regel 

tillsammans med seniora revisorer i ett revisionsteam, där seniora revisorer har en mer 

övervakande roll. Revisorer har regelbunden kontakt med varandra och de som har en högre 

position i hierarkin utvärdera dem som är under (Pierce & Sweeney, 2005).  

Befordran till partnerskap – För att nå partnerskap krävs det att man röstas in av de som redan 

är partners (Jonnergård et al, 2010). Att komma bra överens med de som är partners och bygga 

upp en god relation med dem kan antas öka chanserna att bli inröstad till att bli partner.  

Förväntningar på befordran - Watkins (2013) beskriver i sin studie att individer fokuserar på att 

skapa relationer med sina chefer istället för skapa allianser med sina underställda. Forskaren 

menar att individerna har förväntningar att det är mer gynnsamt för karriärmöjligheterna att skapa 

en relation med sina chefer än med sina underställda. 

Byråns storlek & hierarki 

Befordran generellt - Storleken på en organisation är en strukturell faktor som kan påverka 

möjligheterna till befordran (Gomes & Neves, 2011). Tidigare studier har funnit att 

revisionsbyråer med en stor storlek har större sannolikhet till att ha en större intern arbetskraft 

och fler positioner och därför ha större möjligheter till befordran. Därför är det generella 

antagandet att stora byråer erbjuder fler befordringsmöjligheter, på grund av storleken och 

behovet av partners (Carmeli et al, 2007). Det finns även studier som indikerar att de stora 

byråerna skiljer sig från varandra i karaktär. Där vissa organisationer är mer hierarkiska, vilket 

kan skapa fler möjligheter till befordran (Andersen & Zeghal, 1994).  

Befordran till partnerskap - Enligt Carter och Spence (2014) skiljer sig revisionsbyråer åt 

gällande hur många partnerpositioner det finns i organisationen, visa byråer har ett större utbud 

på partnerpositioner i jämförelse med andra. Detta gör att auktoriserade revisorer har olika 

förutsättningar till befordran till partner beroende på vilken byrå de befinner sig på.  

Förväntningar på befordran - I en studie gjord av Lee (2002) visar det sig att revisorer kan ha 

olika förväntningar på sina chanser att kunna bli befordrade beroende på vilken byrå de arbetar 

på. Mindre byråer erbjuder ofta färre möjligheter till befordran än vad stora revisionsbyråer gör. 

Det finns även studier som visar att de stora byråerna skiljer sig åt gällande befordringschanser. 

Somliga revisionsbyråer erbjuder färre möjligheter att kunna bli befordrad och andra erbjuder 
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fler, vilket kan påverka förväntningarna hos de anställda genom att de har olika förväntningar 

gällande deras befordringschanser (Carter & Spence, 2014). En revisor kan förvänta sig att 

hierarkin i byrån påverkar befordran till partner i from av att fler partnerplatser i förhållande till 

antal anställda ökar chansen till att bli partner.  

Klientstorlek  

Befordran generellt - Revisorer kan ha olika stora och olika många klienter. Att som revisor ha 

stora och betydelsefulla klinter kan vara positivt för revisorns karriär samtidigt som det innebär 

större risker (Carcello & Nagy, 2004). Som påskrivande revisor har du den yttersta kontakten 

med klinten. För att byrån ska ha möjlighet att behålla stora och ekonomiskt viktiga klinter är det 

därför centralt att behålla de revisorer som har byggt upp en relation med dessa klinter.  

Befordran till partnerskap – Revision kan skilja sig åt beroende på klientföretagets storlek. 

Revisorer kan därför specialisera sig på större klienter. Tidigare forskning tyder på att det är 

fördelaktigt att fokusera på större klienter för att bli partner (Stumpf, 2009).  

Förväntningar på befordran - Stora klinter kan förknippas med prestige (Kumra & Vinnicombe, 

2008). Revisor kan antas ha förväntningar på att stora klienter kan påverka deras möjligheter att 

bli partner.  

Ledaregenskaper 

Befordran generellt - Enligt Reinsch och Gardner (2014) är en ledare en person som kan få 

gruppen motiverad, delaktig och inställd på samarbete. Ett flertal studier visar att 

ledaregenskaper är en faktor som kan vara betydande för individers möjligheter att bli befordrade 

(Reinsch & Gardner, 2014; Barton & Cattell, 2006; Loughlin, Arnold & Crawford, 2011). 

Anderson-Gough et al (2005) ger exempel på en byrå där revisorerna bland annat utvärderades 

utifrån förmåga att utöva ledarskap och agera som förebilder för medlemmar i revisionsteamet.  

Befordran till partnerskap - Tidigare forskning antyder att vid befordran och identifikation av 

framtida partnermaterial är ledaregenskaper med i utvärderingsprocessen (Anderson-Gough et 

al, 2005; Pierce & Sweeney, 2005). Revision är en profession, inom professionen lärs man upp 

av en mästare, där mästarens ledarskapsförmåga blir viktig för den professionella utvecklingen. 

Därför kan man anta att ledarskap är viktigt i en professionell verksamhet, och då speciellt 

bland partners som framstår som byråns yttersta förebilder. 
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Förväntningar på befordran – I en tidigare studie som undersökte revisorers förväntningar på 

befordran var ledaregenskaper en faktor. Det visade sig att revisorer ansåg att ledaregenskaper 

spelade relativt stor roll för att befordras (Morley et al, 2002).  

3.1.5 Sociala faktorer 

Kön 

Befordran generellt - Historisk har revisionsbranschen varit en mansdominerad bransch (Grey, 

1998; Power, 2003). Även om forskning visar att representationen av kvinnor i professioner i 

allmänhet ökar, är kvinnor fortfarande underrepresenterade i högre positioner inom de större 

revisionsbyråerna (Anderson-Gough et al, 2005). Ett flertal studier indikerar att män inom 

revisionsbranschen har lättare att befordras jämfört med kvinnor (T.ex. Anderson et al, 1994; 

Månsson et al, 2013; Windsor & Auyeung, 2006). Lowe et al (2001) visar dock i sin forskning 

att kvinnliga revisorer har större chans att befordras jämfört med manliga revisorer. Tidigare 

forskning visar blandade resultat och kön är en variabel som i tidigare studier visat sig ha 

påverkan på befordran och karriärutveckling (T.ex. Law, 2009; Lowe et al, 2001; Morley et al, 

2002).  

Befordran till partnerskap - Tidigare forskning har visat att det kan finnas en homosocial 

reproduktion i byråer, där manliga partners kommer befordra människor med samma bakgrund 

och värderingar som de själva, vilket orsakar att män ofta väljer att befordra andra män 

(Anderson-Gough et al, 2005; Leicht & Mark, 1997). Enligt Carter & Spence (2014) har 

kvinnliga revisorer svårare att bli befordrade till partner jämfört med manliga revisorer. 

Månsson et al (2013) beskriver olika orsaker till att kvinnor har svårare att bli befordrade. En 

teori är förekomsten av ett glass ceiling. Det förklaras som ett osynligt tak som finns i övre delen 

av hierarkin och försvårar för kvinnor att ta sig till den absoluta toppen (Månsson et al, 2013). 

En annan förklaring är att kvinnor är oproportionerligt anställda i sektorer som beskrivs som 

"dead end" och inom företag som har färre möjligheter till avancemang. Kvinnor har oftare jobb 

som erbjuder få eller inga möjligheter till befordran jämfört med män (Månsson et al, 2013).  

Förväntningar på befordran - Kvinnliga revisorer förväntar sig att kön har större betydelse för 

att befordras än vad män förväntar sig. Båda könen har förväntningar på att det kan vara en 

nackdel att vara kvinna om man vill bli partner men kvinnor förväntar sig att denna nackdel är 

större än vad män förväntar sig (Morley et al, 2002). En tidigare studie har visat att kvinnor har 

lägre förväntningar på sina karriärer än män. Där en förklaring kan bero på att män är mer villiga 

att kompromissa på andra aspekter i deras liv i förhållande till kvinnor (Jonnergård et al, 2010). 
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Utseende & klädstil 

Befordran generellt - Utseende (physical appearance) spelar en avgörande roll vid skapande av 

första intryck och vid personlighetsbedömning (Naumann, Vazire , Rentfrow, & Gosling, 2009). 

Tidigare forskning visar att människor ofta ger människor som anses vackra positiva egenskaper 

(Agthe, Sporie & Maner, 2011). Individer med ett tilltalande utseende kan därför ha lättare för 

att göra karriär. Framför allt i branscher som styrs av kundfokus och försäljning. Individens 

utseende kan användas för att dra till sig kunder och användas som en konkurrensfördel (Agthe 

et al, 2011).   

Befordran till partnerskap – Law (2009) argumenterar i sin studie för att utseende påverkar 

revisorers chanser att nå partnerskap. Detta eftersom att personer som upplevs atletiska och 

välklädda ses som mer kompetenta, vilket kan ha betydelse för deras framgång i karriären (Law, 

2009). Anderson et al (1994) beskriver att attraktiva människor anses av andra, ofta felaktigt, 

besitta mer positiva personliga egenskaper än oattraktiva personer. Anderson et al (1994) finner 

i sin studie att oattraktiva revisorer anses av sina medarbetare ha mindre chans att bli partner 

jämfört med attraktiva revisorer. 

Förväntningar på befordran – Utseende, som till exempel att vara välklädd är något som kan 

symboliserar professionalism (Grey, 1998). Att i sin tur upplevas som professionell och kunna 

representera byrån utåt kan förväntas vara betydelsefulla aspekter för att befordras till högre 

nivåer inom byrån. I tidigare forskning bedömde revisorer utseendets betydelse för att befordras 

till ca 1,90 på en 3-gradig skala (Morley et al, 2002).  

Ålder 

Befordran generellt – Ålder är en faktor som människor inte kan påverka. Det finns däremot 

studier som visar att det kan ha betydelse för befordran. Vissa företag väljer att befordra yngre 

medarbetare före äldre eftersom de yngre kandidaterna beskrivs ha större utvecklingspotential 

och enklare för att anpassa sig till nya förutsättningar (Smith & Webber, 2005).  

Up or out-regeln innebär att om en revisor, vid en viss ålder och efter en viss tid, inte har 

utvecklats till en viss nivå i hierarkin kommer han eller hon förmodligen få rådet att börja leta 

efter arbete på annat håll (Windsor & Auyeung, 2006). Det finns press på revisorer att nå 

befordran inom en viss tidsram (Fagan, 2001).  

Befordran till partnerskap - Betydelsen av ålder kan också antas existera i befordringsprocessen 

till partner. En teori är att det existerar en upp-och-nervänd U-kurva, där det finns ett optimum, 
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och passerar man den åldern optimumet motsvarar blir man aldrig partner. Istället får man lämna 

plats till yngre medarbetare med större utvecklingspotential (Smith & Webber, 2005). 

Förväntningar på befordran – Ålder har i tidigare studier använts som en faktor som påverkar 

revisorers förväntningar på befordring (Morley et al, 2002). Ovanstående fenomen med att 

möjligheten att bli partner minskar efter en viss ålder kan även tänkas vara applicerbart på 

revisorers förväntningar.  

3.2 Teori 

Studiens teori syftar till att presentera faktorerna: kön, erfarenhet, utbildning år, utbildning 

rykte, byråstorlek och kontorsstorlek, och dessa faktorer kan förklara förväntningar på 

befordran.  

3.2.1 Kön 

En stor del av tidigare forskning som berör befordring inom revisionsbranschen har varit 

fokuserad på skillnader mellan män och kvinnor (se t.ex. Anderson et al, 1994; Lowe et al, 2001; 

Morley et al, 2002; Månsson et al, 2013). Tidigare forskning tyder på att revisorers uppfattningar, 

om bland annat vad som leder till befordran, kan påverkas beroende på om du är man eller kvinna 

(Jonnergård & Stafsudd, 2011; Morley et al, 2002; Moyes et al, 2006).  

Morley et al (2002) visade i sin studie att den största skillnaden mellan män och kvinnors 

förväntningar angående faktorer som påverkar befordran var kön. Kvinnliga revisorer förväntar 

sig att kön har större betydelse för att befordras än vad män förväntar sig.  

En studie gjord av Jonnergård et al (2010) visade att kvinnor verkade vara mindre intresserade 

av den kommersiella sidan av revision än män. I diskussioner med revisorer nämnde män oftare 

vikten av affärsmässiga aspekter av revision. Därför kan man anta att män förväntar sig att 

affärsmässiga faktorer har större betydelse för att befordras jämfört med vad kvinnor förväntar 

sig. Forskning från Morley et al (2002) stödjer detta argument och visade att män anser att det är 

viktigare att föra in nya klienter jämfört med kvinnor. Studien visade signifikant skillnad på 

enprocentsnivån mellan män och kvinnor när det kommer till förväntningar angående betydelse 

av att föra in nya klienter för att befordras i revisionsbranschen.  

Fokus på affärsmässiga faktorer kan beskrivas ske på bekostnad av professionella faktorer 

(Jonnergård et al, 2010). Utifrån att män förväntar sig att affärsmässiga faktorer är av större 

betydelse för att nå partnerskap, kan kvinnor antas förväntar sig att professionella faktorer är av 

större betydelse. Kvinnor kan antas förvänta sig att etik har större betydelse för att nå partnerskap 
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jämfört med män. Detta eftersom kvinnor i tidigare forskning som undersökt förväntningar visat 

sig lägga större vikt än män vid etiska aspekter i arbetet (Ruegger & King, 1992). Att kvinnor 

förväntar sig att etik är viktigare än män kan antas avspeglas i kvinnors förväntningar angående 

etikens betydelse för att nå partnerskap, och innebära att kvinnor värdera dess betydelse högre 

än vad män gör.  

Kvinnor kan antas förvänta sig att relation till medarbetare är av större betydelse för att nå 

partnerskap jämfört med vad män förväntar sig. Detta antagande bygger på teorin om 

förekomsten av ett glass ceiling. Det beskrivs som ett osynligt tak som finns i övre delen av 

hierarkin och försvårar för kvinnor att ta sig till den absoluta toppen (Månsson et al, 2013). 

Kvinnor som upplever att ett sådant glastak existerar kan antas förvänta sig att relationen till 

medarbetare är extra viktig och argumentera för att män befordrar män för att de har lättare att 

bygga en relation med varandra (Anderson-Gough et al, 2005). Dessutom kan kvinnor antas 

värdera interna nätverk och relationer högre än män eftersom kvinnor visat sig vara mer benägna 

att uppskatta inneboende belöningar såsom positiva relationer med medarbetare (Moyes et al, 

2006). 

Män kan antas förvänta sig att ledaregenskaper har större påverkan på befordran till partnerskap 

än kvinnor eftersom tidigare forskning visat att män förväntar sig att förmågan att hanterar och 

leda anställda har något större påverkan på befordran än vad kvinnor förväntar sig (Morley et al, 

2002).  

3.2.2 Erfarenhet 

Erfarenhet definieras i denna studie som antal år en revisor har arbetat i revisionsbranschen. 

Erfarenhet är en faktor som skulle påverka revisorers förväntningar på vilka faktorer som är av 

betydelse för att befordras till partner. Moyes et al (2006) beskriver att revisorers uppfattningar 

om möjligheter till befordring tendera att förändras med åren.  

Revisorer med mer erfarenhet kan antas förvänta sig att kön har större betydelse för att befordras 

till partner jämfört med revisorer med mindre erfarenhet. Detta eftersom tidigare studier visar att 

både äldre och yngre revisorer upplever könsdiskriminering i samband med befordran men äldre 

kvinnor upplever att det har signifikant större påverkan jämfört med yngre kvinnor (Moyes et al, 

2006).  

Revisorer med mer erfarenhet kan antas förvänta sig att erfarenhet har större betydelse för 

befordran till partner jämfört med yngre revisor. Detta eftersom revisorer med mer erfarenhet 

kan relatera till sin egen erfarenhet och hur den hjälpt dem i arbetet. Erfarenhet kan antas vara ett 
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mer abstrakt begrepp för personer med lite erfarenhet och på så sätt påverkar deras förväntningar 

på dess betydelse för att befordras till partner. Revisorer med mer erfarenhet kan antas förvänta 

sig att utbildning har mindre betydelse för befordran jämfört med revisorer med mindre 

erfarenhet. Detta eftersom de formella krav som finns idag för att bli auktoriserad har inte alltid 

funnits. Det kan orsaka att personer som arbetat längre inom branschen anser att utbildning är 

mindre viktigt för att befordras till partner jämfört med personer med mindre erfarenhet. 

Personer som har arbetat längre i revisionsbranschen har i regel skapat större förståelse för det 

tankesätt och de handlingar som prioriteras inom branschen (Anderson et al, 1994). Forskning 

från Jonnergård et al (2010) tyder på att ju högre upp i hierarkin en revisor kommer desto mer av 

arbetstiden ägnas åt affärsmässiga faktorer. Utifrån att erfarna personer generellt avancerat mer 

inom byrån än mindre erfarna personer kan det antas att deras arbete mer består av affärsmässiga 

faktorer. Därför kan de förvänta sig att dessa faktorer har större påverkan på att befordras till 

partner.  

Personer med mindre erfarenhet kan antas förvänta sig att professionella faktorer som analytisk 

förmåga och teknisk kompetens är av större betydelse för att befordras till partner jämfört med 

personer som har mer erfarenhet. Detta eftersom personer med mindre erfarenhet arbetar mer 

med analys och tekniska detaljer (Jonnergård et al, 2010; Law 2009) vilket kan ha betydelse för 

deras förväntningar på faktorernas betydelse för att befordras till partner.  

Revisorer med mer erfarenhet kan antas förvänta sig att etik har större påverkan på att befordras 

till partner jämfört med personer med mindre erfarenhet. Detta eftersom tidigare studier har visat 

att ålder påverkar uppfattningar angående etik. Äldre personer är mer medvetna och upplever 

större förståelse för betydelsen av etik jämfört med yngre personer (Ruegger & King, 1992; 

Wilford & Wakunuma, 2014). Utifrån att äldre personer har mer erfarenhet kan man anta att 

deras upplevda förståelse och medvetenhet för etikens betydelse kan innebära att de även har 

större förväntningar på etikens betydelse vid befordring till partnerskap, jämfört med personer 

med mindre erfarenhet.    

3.2.3 Utbildning år 

Utbildning år innebär i denna studie att revisorers förväntningar på möjligheten att bli partner 

skiljer sig beroende på hur lång utbildning revisorn har.  Enligt Spilerman och Lunde (1992) har 

individer med en högre universitetsutbildning bättre möjligheter att kunna bli rekryterad i 

jämförelse med individer med en lägre universitetsutbildning. Forskarna kom fram i sin studie 

att individer som studerat fler antal år inom ett område på universitet har bättre möjligheter att 

bli rekryterade till ett arbete i jämförelse med individer med en kortare utbildning. Studien visade 
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exempelvis att en person med en magisterexamen har bättre möjligheter att bli rekryterad än en 

person med kandidatexamen. En förklaring till detta var att en längre utbildning ger bättre 

möjlighet till att prestera i sin eventuella roll på grund av mer akademisk kunskap.  

Revisorer med längre utbildning kan antas förvänta sig att professionella faktorer är av större 

betydelse för att befordras till partner. Detta eftersom mer utbildning kan innebära att de förväntar 

sig att kunskap inom revision som till exempel teknisk kompetens och revisionskvalitet är av 

större betydelse.  

Studenter som utbildar sig längre till revisor investerar mer tid i sin utbildning. Där studenterna 

tillägnar sig mer akademisk kunskap inom ämnet revision och samtidigt blir mer socialiserade i 

revisionsprofessionen genom kunskapen som de förvärvar (Carter & Spence, 2014). Eftersom 

individerna studerat längre och kan ha blivit mer socialiserade i revisionsprofessionen borde 

studenter som studerat längre har mer förväntningar på professionella aspekter inom 

revisionsyrket. Där revisorer med längre utbildning har mer förväntan på professionella faktorer 

som teknisk kompetens och utföra revisionen på ett korrekt sätt.  

Mer utbildning leder i regel till mer kunskap (Spilerman och Lunde, 1992). I motsats till 

argumenten för samband mellan mer utbildning och förväntan på professionella faktorer kan 

revisorer med mindre utbildning istället förvänta sig att affärsmässiga faktorer är av större 

betydelse för att bli partner. 

3.2.4 Utbildning rykte 

Ett flertal tidigare studier har forskat om sambandet mellan karriärmöjligheter och vart de 

anställda har studerat (Brand och Halaby, 2006; Arnold, 2002; Sayre, Holmes, Strawser & Rowe, 

2000; Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1995). Sayre et al (2000) fann i sin studie att anställda 

blir belönade efter kunskap och skicklighet, där befordringschanser kan bero på vilken skola och 

vilket program den anställda har läst på. Judge et al (1995) beskriver i sin studie att de 

företagsledare som tagit examen på ett välkänt lärosäte har mer i lön och blir oftare befordrade 

än de företagsledare som tagit examen på mindre kända lärosäten. En anledning kan vara att 

studenter från välkända lärosäten har lättare att skapa kontakter och nätverk. Judge et al (1995) 

beskriver vidare att de mer välkända lärosätena förser deras studenter med en prestigesymbol, 

personliga kontakter, ett uppbyggt nätverk och motiverar studenterna mer för att bli 

framgångsrika i deras val av karriärer. Arnold (2002) beskriver att i välkända lärosäte i USA som 

exempelvis Yale, Harvard och Princeton finns det fler tunga teoretiska kurser och ökad 

exponering av offentliga personligheter inom företagsvärlden jämfört med de mindre kända 

lärosätena. Forskaren menade att denna exponering kan påverka studenternas förväntningar och 
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ambitioner. Där de relationer som skapas under studietiden kan vara ett användbart nätverk 

(Arnold, 2002).  

Eftersom Arnold (2002) beskriver att individer som studerar på välkända lärosäte kan tilldela sig 

mer teoretisk kunskap genom sin utbildning kan det påverka revisorers förväntan om vad de tror 

gör att revisorer blir befordrad till partner. Där personerna har en förväntan på att en överlägsen 

teoretisk kunskap leder till befordran.   

Collin et al (2007) beskriver att läsa på ett välkänt lärosäte kan skapa överlägsen kompetens, som 

kan förhöja revisorns kapacitet. Forskarna menar vidare på att en examen från ett välkänt lärosäte 

kan ge en indikation till ägarna på revisionsbyråer att revisorerna kan bli tilldelade och klara av 

arbetsuppgifter som är mer komplexa. Denna överlägsna kompetens kan resultera i att personerna 

får bättre möjligheter att prestera i det praktiska arbetet genom mer kunskap om revision. Den 

överlägsna kompetensen gör att individen prestera bättre ekonomiskt, vilket kan skapa 

förväntningar om att intäktsgenerering och effektivitet leder till befordran.  

Att komma från ett välkänt lärosäte kan även ge en social behörighet när personen kommer in i 

det sociala nätverket på redovisningsbyrån (Collin et al, 2007). Eftersom som personer som 

studerar på mer välkända lärosäten kan få större tillgång till sociala nätverk, enligt Judge et al 

(1995) kan de ha mer förväntningar på att ett socialt nätverk är en fördel vid befordran. Enligt 

Collin et al (2007) kan ett välkänt lärosäte ge en social behörighet när personen kommer in i 

redovisningsbyråer. Därför kan revisorer från välkända lärosäten ha mer förväntningar på att 

social tillhörighet är av betydelse för att bli befordrad. 

3.2.5 Byråstorlek 

Det finns tidigare forskning som visar att det finns skillnader mellan byråer, framför allt kopplat 

till storleken på byrån (Chia, 2003; Dopuch & Simunic, 1980; Palmrose, 1998; Geiger & Rama, 

2006; Andersen & Zeghal, 1994). Enligt Peck (1987) krävs det mer expertis av revisorer i större 

byråer. Revisorerna får även mer ansvar, vilket ofta innebär mer stress. Samtidigt finns det studier 

som tyder på att revisorassistenter på mindre byråer får tidigare arbetsuppgifter som kräver större 

ansvar. Där revisorassistenterna får ansvar för arbete ute hos klienter (Lee, 2002). Studien visade 

även att revisorsassistenter på större revisionsbyråer ofta får uppgifter som är förknippade med 

rollen som revisorassistent. Vilket innebar att de fick börja med att vara assistenter åt andra och 

efter hand jobba med att granska de mer konkreta posterna i balansräkningen, där inga större 

bedömningar krävs (Lee, 2002). I en studie gjord av Chia (2003) kom forskaren fram till att större 

revisionsbyråer tenderar att attrahera revisorsassistenter som motiveras av expertis. Medan 
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mindre revisionsbyråer verkar attrahera de som istället prioriterar en hög grad av autonomi, det 

vill säga ett självbestämmande över deras arbete.  

Forskning visar att de stora internationella revisionsbyråerna, Big4 (KPMG, Ernst & Young, 

Deloitte och PwC), har etablerade varumärken och är därför mer motiverade av att skydda sitt 

varumärke och rykte genom att anställa revisorer som håller hög kvalité. Enligt Feroz, Park och 

Pastena (1991) håller större revisionsbyråer högre kvalité än mindre. Big4-byråer blir mer sällan 

stämda i förhållande till kundkrets än övriga byråer (Palmrose, 1998). Den högre kvalitén hos de 

stora byråerna kan bero på att de genom sin storlek kan erbjuda standardiserad metodlära och 

utbildningsprogram i högre utsträckning för sina revisorer än små byråer (Dopuch & Simunic, 

1980). Davidson och Neu (1993) påstår att Big4 i mindre utsträckning kompromissar med sin 

standard på revision för att behålla en klient jämfört med mindre byråer. Enligt Lennox (1999) 

och Choi, Kim, Kim och Zang (2010) kan de stora byråerna ha starkare skäl att upprätthålla en 

viss nivå på revisionskvalitén än mindre byråer. Där en förklaring kan vara att stora 

redovisningsbyråer har klienter som är viktiga för både byråns ekonomi och rykte.  

Choi et al (2010) att stora lokala Bi4-byråer är mindre benägna att vara beroende av en viss klient 

och därmed kan de motstå påtryckningar från klienten. Lawrence, Minutti-Meza och Zhang 

(2011) beskriver att ingen enskild klient är av så stor betydelse för en stor byrå att oberoendet 

skulle kompromissas för att behålla klienten. Andra studier antyder på att mindre byråer har en 

mindre kundkrets än större byråer, vilket gör att mindre byråer mer utsatta ekonomiskt. På grund 

av detta bör de vara mer kundberoende (Louis, 2005). Eftersom forskning visar att de stora 

internationella revisionsbyråerna har etablerade varumärken och är därför mer motiverade av att 

skydda sitt varumärke och rykte genom att anställa revisorer som håller hög kvalité bör deras 

anställda även ha mer förväntan på professionalism (Carter & Spence, 2014). Dessutom består 

Big4-revisorers klientportfolie av större företag i jämförelse med revisorer som arbetar på mindre 

byråer, där de större företagen är mer exponerade av omvärlden, vilket gör att det är viktigare för 

dem att ha korrekt revision och en revisor som präglas av professionalism (Lennox, 1999).  Luis 

(2005) har redogjort för att mindre byråer är mer ekonomisk utsatta än stora byråer. Därför bör 

det vara viktigare för revisorer att generera ekonomiska resultat och dra in kunder i mindre 

byråer. Där de kan ha mer förväntningar på affärsmässiga aspekter påverkar varför revisorer blir 

befordrade.  

Geiger och Rama (2006) beskriver i sin studie att revisionskvalité bland olika byråer kan mätas 

genom att jämföra hur och när byrån utfärdar going concern-varningar. Enligt Boone, Khurana 

och Raman (2010) har Big4-byråer en högre träffsäkerhet på going concern-varningar i 
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jämförelse med mindre byråer. Detta kan vara en indikation på att Big4-byråer inte avstår från 

att utfärda going concern-varningar i lika stor utsträckning som mindre byråer. Det kan även 

indikera på att Big4 har en högre kompetens för att kunna bedöma ett bolags fortlevnad än mindre 

byråer (Boone et al, 2010). Tagesson och Öhman (2015) kom i sin studie fram till att desto högre 

revisonskostnad byråerna tar av sina klienter desto mer tid läggs på klienten, vilket skulle göra 

revisorerna mer självständiga på grund av att revisorerna får mer kunskap om klienten. Samtidigt 

finns det studier som visar på att mindre revisionsbyråer ofta tar lägre revisonskostnader på sina 

klienter, vilket skulle göra byråerna mindre beroende av sina klienter i jämförelse med stora 

byråer som ofta har större klienter och större inkomster från revisionsuppdraget. Därför skulle 

det finnas ett mer begränsat beroende till klienterna hos de mindre byråerna (Carrington, 

Johansson, Johed & Öhman 2013). Stora byråer tenderar att även att ge färre felaktiga going 

concern-varningar än byråer av mindre storlek (Lennox, 1999; Geiger och Rama, 2006). Dock 

finns det studier som visar på att det finns stora byråer som ger fler felaktiga going concern-

varningar i jämförelse med andra stora byråer och även i förhållande till mindre byråer (Tagesson 

och Öhman, 2015). Att somliga byråer ger färre going concern-varningar kan även tolkas som 

att de är mer kundorienterade på grund av att de inte vill riskera att förlora sina kunder genom att 

ge going concern-varningar (Boone et al, 2010). Genom att stora byråer ger färre felaktigheter i 

sin revision påverkar det revisorernas förväntningar. Där revisorerna eftersträvar mer korrekt 

redovisning och mer professionalism. 

Det finns även studier som behandlar skillnader mellan Big4-byråer och huruvida 

revisionskvalitén är homogen inom Big4. I en studie gjord av Francis och Yu (2009) fick 

forskarna indikationer på att större Big4-byråer har högre revisionskvalité.  En anledning kan ha 

varit att de har en större kunskap i revision av börsnoterade bolag än mindre byråer. Genom sin 

interna erfarenhet och kunskap kan större byråer upptäcka felaktigheter bättre i de finansiella 

rapporterna än de mindre byråerna. Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) 

antyder i sin studie att olika kulturer och klientportfolier kan påverka redovisningsbeteende och 

kompetens i olika revisionsbyråer och deras revisorer, vilket kan skapa skillnader mellan byråer. 

Andersen och Zeghal (1994) undersökte skillnader mellan Big4 gällande revisionskvalitén och 

prissättningen på tjänster i sin studie. Forskarna kom fram till att det fanns olikheter och de stora 

byråerna inte är en helt homogen grupp. 

3.2.6 Kontorsstorlek 

Det är inte enbart om byrån är Big4 respektive ej-Big4 som förklarar skillnader mellan byråer 

och dess revisorer. Enligt DeAngelo (1981) är kontorsstorleken på byrån mer avgörande faktor 

än storleken på själva revisionsbyrån, Big4 eller ej-Big4, när det kommer till kvalitén på byrån. 
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Forskaren beskriver att även om revisionsbyråerna följer samma företagsvärderingar och policys 

är varje kontor unikt och självstyrande med sina egna klienter. Där kontoren sköter sin egen 

revision. Choi et al (2010) beskriver att även om revisorerna arbetar för samma revisionsbyrå 

finns det skillnader mellan byråerna gällande hur revisorerna arbetar. En förklaring till detta är 

att revisorerna får olika arbetsinriktningar beroende på vilket kontor de arbetar på. Choi et al 

(2010) menar vidare att mindre kontor i små orter inriktar sig mer på produktion gällande 

redovisningen medan kontor i större städer är mer serviceinriktade. Eftersom Choi et al (2010) 

påvisar att mindre kontor i små orter inriktar sig mer på produktion gällande redovisningen, vilket 

kan ha sin förklaring i att byråerna är mer beroende av intäkter för att överleva. Därför bör 

revisorer ha förväntningar på att affärsmässiga faktorer har större påverkan på varför man blir 

befordrad till partner. 

Enligt Francis och Yu (2009) har revisorer i stora kontor längre arbetstid i jämförelse med mindre 

kontor.  Där forskarna menar att längre arbetstid gör anställda får möjligheten att få mer kunskap 

om revision. Francis och Yu (2009) beskriver vidare i sin studie att revisorer från stora kontor 

oftare upptäcker fel i redovisningen och utför ett arbete med bättre kvalité. Eftersom Francis och 

Yu (2009) påvisar att stora kontor har längre arbetstid i jämförelse med mindre kontor och 

därigenom införskaffar sig mer kunskap om revision bör revisorerna ha mer förväntningar på 

revisionskunskap.  

3.3 Modell hypoteser 

De sex variabler som presenteras till vänster (lodrätt) i modellen nedan antas förklara revisorers 

förväntningar på befordran till partnerskap (Kön, Erfarenhet, Utbildning år, Utbildning rykte, 

Byråstorlek och Kontorsstorlek). Med ordet förklara menar vi att det finns anledning att 

misstänka att beroende på om du till exempel är man eller kvinna har du olika förväntningar på 

vad som är av betydelse för att bli befordrad till partner. Till höger presenteras fyra faktorer 

(horisontellt) som i tidigare forskning visat sig påverkar möjligheten att bli partner (Sociala, 

Professionella, Affärsmässiga och Organisatoriska). 
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Modell 3.1 Modell hypoteser 

Tecken som +, - och 0 symboliserar våra hypoteser. 0 innebär att det inte finns någon hypotes 

och + och – har olika betydelse beroende på vilken förklarande variabel de står vid. Mer 

ingående information om hur variablerna har mätts kommer senare under operationaliseringen.  

(+) = (+) förväntar sig att faktorn har större påverkan på möjligheten att bli partner jämfört med (-). 

(-) = (-) förväntar sig att faktorn har större påverkan på möjligheten att bli partner jämfört med (+). 

(0) = Ingen signifikant skillnad i förväntningar mellan (+) och (-). 

Kön: (+)=Män, (-)=Kvinnor.  

Erfarenhet: (+)=Mer erfarenhet, (-)=Mindre erfarenhet.  

Utbildning år: (+)=Längre utbildning, (-)=Kortare utbildning.  

Utbildning rykte: (+)=Prestigeskola, (-)=Inte prestigeskola.  

Byråstorlek: (+)=Större byrå, (-)=Mindre byrå.  

Kontorsstorlek: (+)=Större kontor, (-)=Mindre kontor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionella Affärsmässiga Organisatoriska Sociala

Kön 0 + - -

Erfarenhet - + 0 +

Utbildning år + - 0 0

Utbildning rykte 0 + 0 +

Byråstorlek + - + +

Kontorsstorlek + - + +
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4. Pilotstudie 
____________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för pilotstudien och hur den har använts i denna 

studie. 

____________________________________________________________________________ 

Innan denna studie började gjordes en pilotstudie i syfte att utforska revisorers förväntningar på 

befordran och befordran till partnerskap. Pilotstudiens planerades och utfördes med denna 

kommande studie i åtanke. Materialet från pilotstudien har sedan använts sekundärt i denna 

studie. Pilotstudien utgjordes av 8 intervjuer och 10 dagars deltagande observationer. 

Intervjuerna har gjorts med revisorer och personer i ledande ställning på en Big4-byrå och 

utforskat deras förväntningar på vad som är av betydelse för att befordras och nå partnerskap.  

I litteraturgenomgången presenterades 16 faktorer som i tidigare forskning visat sig ha betydelser 

för revisorers möjlighet att befordras och deras förväntningar på befordran. Materialet från 

pilotstudien användes för att utvärdera att ingen väsentlig faktor hade förbisetts. Det framkom 

inte vid analysen av materialet från intervjuerna att vi missat någon väsentlig faktor. Vid 

utvärdering av intervjumaterialet framkom flera faktorer som förväntades viktiga för att 

befordras till partner. Framför allt faktorer som föra in nya klienter och intäktsgenerering men 

även faktorer som erfarenhet, teknik kompetens, revisionskvalitet, ledaregenskaper, relation till 

partners, och så vidare. Faktorerna vi kommit fram till genom tidigare forskning framkom inte 

alla på ett lika tydligt vis i empirin men eftersom pilotstudien har varit begränsad i antal intervjuer 

har vi valt att inte exkludera några faktorer enbart på grund av intervjuerna. 

Intervjuerna har också bidragit till förståelse för hur revisorer tenderar att svara på frågor 

angående förväntningar på befordran till partner. Denna kunskap har använts för att utveckla 

studiens enkät. En större förståelse för ämnet och hur revisorer tenderar att svara kan förbättra 

frågorna som ställs i enkäten. En annan fördel med pilotstudien har varit att vår förståelse ökat 

för befordringsprocessen som leder till partnerskap inom revisionsbyråer.  

Pilotstudien utgjordes av 8 intervjuer där 5 intervjuer spelades in och transkriberades medan tre 

intervjuer inte erbjöd inspelningsmöjlighet och därför fördes istället anteckningar. Intervjuerna 

varade mellan 25 minuter och en timme. Respondenterna informerades inför intervjuerna om att 

det som sägs under intervjun kommer behandlas konfidentiellt. Detta kan skapa tillit och få 

respondenten att känna sig fri att tala öppet om ämnet vilket kan öka trovärdigheten av empirin.  
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Under intervjuerna ställdes öppna frågor för att revisorerna skulle utveckla sina resonemang 

angående befordran och processen för att bli partner. Intervjuerna har varit semistrukturerade 

vilket innebär att en intervjuguide med ett fåtal öppna frågor har utgjort en grund, varefter 

följdfrågor ställs under intervjuernas gång (Alvehus, 2013). De öppna frågorna har använts för 

att framkalla respondenternas förväntningar och uppfattningar. Följdfrågor ställdes sedan för att 

uppmuntra de intervjuade att utveckla och fördjupa sina svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna 

metod har valts eftersom den ger respondenterna möjlighet att använda sina egna ord och 

utveckla sina egna tankar, vilket kan hjälpa forskaren att upptäcka saker i komplexa frågor 

(Alvehus, 2013). 
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5. Empirisk metod 
____________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskriver tillvägagångsättet som resulterat i studiens resultat och slutsatser. 

Kapitlet avslutas med en operationalisering som presenterar hur faktorerna i studien gjorts 

mätbara. 

____________________________________________________________________________ 

5.1 Undersökningsmetod 

Syftet med denna studie är att förklara auktoriserade revisorers förväntan på befordran till 

partnerskap. I kapitel 3 valdes främst ett deduktivt angreppssätt för att uppnå studiens syfte. Det 

innebär att vi utgått från tidigare studier och teorier inom ämnet (Bryman & Bell, 2011). Utifrån 

tidigare teorier om befordran har olika hypoteser formulerats och utvärderats mot empirisk data. 

Eftersom studien utgår från ett deduktivt tillvägagångssätt blev det naturligt att använda en 

kvantitativ studie. En kvantitativ studie gjorde det möjligt att utvärdera om studiens hypoteser 

kunde förkastas eller inte förkastas. Denna metod innebar dessutom möjligheten att undersöka 

ett stort antal auktoriserade revisorer (Bryman & Bell, 2011). En annan anledning till att en 

kvantitativ studie gjordes var för att en kvalitativ undersökning redan gjorts och resultaten från 

den kunde utnyttjas. Det finns både fördelar och nackdelar med att antingen använda en kvalitativ 

eller kvantitativ metod. Genom att kombinera en kvalitativ och en kvantitativ metod kan denna 

studie kunnat utnyttja fördelarna från båda metoderna (Denscombe, 2012).  

5.2 Undersökningsdesign & tillvägagångssätt  

För att uppfylla studiens syfte användes en surveyundersökning i form av webb-enkäter genom 

sidan SurveyMonkey. En surveyundersökning gav möjligheten att få in en stor mängd data och 

är dessutom en kostnadseffektiv metod. En fördel med enkäter är att intervjueffekten försvinner, 

vilket innebär att revisorerna som besvarade enkäten inte påverkas av forskarens närvaro på 

samma sätt som under till exempel intervjuer (Bryman & Bell, 2011). En nackdel med enkäter 

är att respondenterna kan sitta på information som förbisetts vid utformade av enkäten 

(Denscombe, 2012). Studiens pilotstudie användes för att minimera denna risk.  

En annan risk med enkäter är att revisorerna inte förstår frågorna eller kan missuppfatta dem 

(Denscombe, 2012). För att minimera denna risk användes data från pilotstudie vilket ökade 

förståelse för hur revisorer tenderar att uppfatta frågor och svara på frågor. För att ytterligare 

hantera denna risk skickades enkäten till ett antal personer som fick besvara frågorna och dela 

med sig av hur de uppfattade enkäten. Detta ledde till ett antal justeringar. Bland annat 
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redigerades skalan, där värdena för 1-10 kunde misstolkas. Andra justeringar var att frågorna 

förkortades för att göra det lättare för respondenterna att besvara enkäten och på så sätt öka 

svarsfrekvensen.   

Studiens enkät var öppen under 10 dagar och skickades till samtliga auktoriserade revisorer i 

Sverige. Anledningen till att studien inte var öppen längre var på grund av tidsbrist.  Enkäten och 

följebrevet återfinns i bilaga 1 och bilaga 2. En påminnelse skickades till de revisorer som inte 

svarade på första utskicket. Fler påminnelse hade förmodligen resulterat i fler svar men 

bedömningen gjordes att vi hade tillräckligt med svar för att uppfylla studiens syfte. En annan 

anledning till att vi inte skickade fler påminnelser var att våren innebär en hektisk tid för 

revisorerna, samtidigt som vi under pilotstudien upplystes om att revisorer ibland får flera 

enkätundersökning per dag skickade till sig och att det kan väcka irritation.  

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultatet från en undersökning blir desamma om 

undersökningen görs om på nytt eller om det finns en slumpmässig påverkan (Denscombe, 2012). 

Studiens tidsbegränsning har inneburit att enkätundersökningen inte gjorts två gånger för att 

utvärdera reliabiliteten i svaren. För att öka reliabiliteten i studien valde vi att tydliggöra för 

respondenterna att de var anonyma i undersökningen och att informationen från enkäterna 

hanterades konfidentiellt. Detta gjordes för att erhålla så ärliga svar som möjligt från 

respondenterna.  

5.3 Urval 

Studiens syfte är att förklara auktoriserade revisorer förväntningar på befordran till partner. För 

att uppfylla detta syfte skickade studiens enkät till de 2899 auktoriserade revisorer som har sin 

mailadress registrerad hos Revisionsnämnden. Listan med revisorerna sammanställdes i 

mars/april 2015 av ett par vänliga studenter från Linköping universitet. I denna studie är vi dock 

enbart intresserade av förväntningarna från de auktoriserade revisorer som inte är partners. 

Svaren från de som redan är partners riskerar att inte representera de förväntningar som är 

relevanta för studiens syfte, utan istället utgöras av vad de tror gjorde att de blev partners. 

Skillnaden är att de som är partners förmedlar vad det var som påverkade deras möjlighet att bli 

partner, medan de som inte är partners har förväntningar på vad som påverkar deras möjligheter 

att bli partner. Utifrån studiens problematisering är det revisorers förväntningar som är intressant 

eftersom det kan förklara deras agerande.  

Inom revisionsbyråer är det inte endast auktoriserade revisorer som kan bli partners, man kan 

också bli partner om man till exempel är redovisningskonsult, jurist eller liknande. I denna studie 

har vi dock begränsat oss till partnerskap för auktoriserade revisorer. Tyvärr finns det ingen 
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information tillgänglig om vilka auktoriserade revisorer som är partners. Därför skickades 

enkäten till samtliga auktoriserade revisorer. För minimera risken att erhålla svar från de som 

redan är partners skrevs det vilka enkäten riktade sig till i följebrevet och upprepades i 

instruktionerna av enkäten. Därutöver innehöll enkäten kontrollfrågan ”Är du partner?” eftersom 

vi insåg att det fanns en risk att revisorerna skulle missa eller missförstå vilka undersökningen 

riktade sig till.  

Studiens enkätundersökning resulterade totalt i 186 svar. Av dessa var totalt 26 ofullständiga. Av 

de 160 fullständiga svaren var 45 auktoriserade och partners och 115 auktoriserade men inte 

partners. Eftersom det inte finns någon information om hur många auktoriserade revisorer som 

inte är partner kan vi inte uttala oss om exakt svarsfrekvens. Vi fick dessutom ett par mail från 

revisorer som beklagade att de inte kunde svara eftersom de drev en egen byrå utan andra 

anställda. Eftersom det inte finns någon information om populationens storlek kan vi inte göra 

en bortfallsanalys.  

Extern validitet innebär att resultatet från studien är generaliserbart över hela populationen 

(Denscombe, 2012). Eftersom det inte finns några uppgifter om populationen vi undersöker kan 

vi inte generalisera och göra uttalande för alla auktoriserade revisorer i Sverige. Däremot kan vi 

uttala oss utifrån svaren från de auktoriserade revisorer som besvarat studiens enkät.   

5.4 Operationalisering 

Studiens syfte är att förklara auktoriserade revisorers förväntan på befordran till partnerskap. För 

att uppfylla detta syfte har studiens hypoteser utvärderats. Hypoteserna har i sin tur 

operationaliseras för att kunna genomgå statistisk testning. 

5.5.1 Oberoende variabler 

Studiens enkät har utformats utifrån den modell som presenterades i slutet av den teoretiska 

referensramen. De oberoende variablerna i denna studie är de sex faktorer som kan förklara 

förväntningar på befordran till partnerskap. De är kön, erfarenhet, utbildning år, utbildning rykte, 

byråstorlek och kontorsstorlek.  

Kön har i likhet med tidigare studier kodats som en dummy-variabel där 0 = Man och 1 = Kvinna 

(Anderson et al, 1994; Morley et al, 2002).   

Jag är: Man () Kvinna () 
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Erfarenhet har i tidigare studier gjorts mätbart genom ”Years in the firm and profession” (Law, 

2009 s. 796) och ”Length of work experience” (Morley et al, 2002 s. 67). Utifrån detta har 

följande fråga ställts: 

Hur många år har du arbetat inom revisionsbranschen? 

För att skapa ett alternativt mått till erfarenhet inom branschen ställdes frågan: 

Hur många år har du varit auktoriserad revisor? 

Syftet var att undersöka vilket av måtten på erfarenhet som bäst förklarade revisorers 

förväntningar på befordran till partnerskap. Det visade sig att båda måtten för erfarenhet 

uppvisade liknande förklaringsgrad men erfarenhet inom bransch visade sig var mer 

normalfördelad. Därför ansågs det som ett mer tillförlitligt mått.  

Utbildning år har gjorts mätbart genom frågan: 

Min utbildning är: Civilekonomexamen (1)     Kandidatexamen (2)       Magisterexamen (3)       

Annan (0) (Text för annan) 

Idag är det krav på minst 3 års utbildning på högskola eller universitet för att bli auktoriserad 

revisor i Sverige (Månsson et al, 2013). Denna faktor kodades om till 0 = 3 år eller mindre och 1 

= 4 år eller mer, vilket visade sig ge en jämn fördelning. 

Utbildning rykte innebär i denna studie om revisorerna har tagit examen från en prestigskola 

eller inte. Collin et al (2007) undersökte om certifieringstiden till revisor ändras beroende på 

vilken skola man tagit sin examen på. I den studien fastställdes skolors rykten utifrån Uranks 

rankinglista över lärosäten. Urank genomför varje år en ranking av Sveriges högskolor och 

universitet baserat på statistik från SCB och Högskoleverket. Bedömning av hur lärosätena 

rankas utgår från sex kriterier av utbildningen som sedan slås ihop och rangordnas efter det. De 

sex kriterierna Urank har utgått ifrån är studenterna, grundutbildning, lärarna, forskning och 

forskningsutbildning, internationalisering och lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med 

olika bakgrund (Urank, 2014). När Urank sammanställt listan för 2014 blev den enligt följande 

för de sju högst rankade lärosätena som har ekonomiutbildning: 1. Uppsala universitet 2. 

Göteborgs universitet 3. Handelshögskolan i Stockholm 4. Lunds universitet 5. Högskolan i 

Jönköping 6. Stockholms universitet 7. Linköpings universitet. Dessa 7 skolor anses ha bäst rykte 

och klassas i denna studie som 0 och övriga skolor klassas som 1. 

På vilken ort tog du din slutgiltiga akademiska utbildning? (Ex: högskola, universitet mm.) 

Byråstorlek innebär antal anställda och har gjorts mätbart genom frågan: 
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Jag arbetar på revisionsbyrån: PwC (1)  Deloitte (2)      EY (3)     KPMG (4)   Grant Thornton 

(5)   BDO (6)   Mazar (7) Annan (0)  

Denna variabel delades in 0 = Inte Big4 och 1 = Big4, denna uppdelning har använts i tidigare 

forskning där Big4 utgörs av PwC, Deloitte, EY och KPMG (Carter & Spence, 2014; Genderson, 

2001; Palmrose, 1998). Det visade sig att en klar majoritet av respondenterna arbetade på Big4 

och därför gav det en mer normalfördelad variabel jämfört med alternativet Big7.   

Kontorsstorlek gjordes mätbar genom frågan:  

Hur många anställda finns det på ditt kontor? 

Tidigare forskning har också använt antal anställda på kontoret som variabel (DeAngelo, 1981). 

Denna fråga gav dock upphov till en del extremvärden där några av respondenterna förmodligen 

tolkat frågan som hur många anställda finns det på din byrå. För att behandla att vissa värden låg 

på till exempel 2000, kodades variabeln till 0 = 30 anställda eller färre och 1 = 31 anställda eller 

fler.  

5.5.2 Beroende variabler 

Den beroende variabeln i denna studie utgörs av förväntningar på befordran till partner. Den 

beroende variabeln har delats upp i 16 olika faktorer som i tidigare forskning visat sig ha 

betydelse för befordran till partner. De 16 faktorerna har kategoriserats som professionella, 

affärsmässiga, organisatoriska och sociala. För att fånga revisorers förväntningar har de 

uppmanats att bedöma hur stor påverkan de tror att de olika faktorerna har på deras möjlighet att 

bli befordrad till partner. Enkäten är inte strukturerad utifrån kategorierna utan frågorna 

framkommer i blandad ordning. Detta gjordes för att respondenterna skulle bedöma varje faktor 

för sig, och på så sätt undvika risken att de till exempel bedömde alla de affärsmässiga faktorerna 

likadant bara för att de kom efter varandra i enkäten.   

Ett sätt att mäta människors förväntningar är att använda en Likertskala där respondenterna får 

bedöma i vilken grad de tror olika variabler påverkar deras möjligheter till befordran till partner 

(Anderson et al, 1994; Lowe et al, 2001; Morley et al, 2002). I likhet med tidigare studie har vi 

valt att använda en 10-gradig skala för att öka variansen i svaren jämfört med en 7-gradig eller 

5-gradig skala (Anderson et al, 1994; Lowe et al, 2001). Respondenterna får möjlighet att bedöma 

i vilken utsträckning olika faktorer påverkar möjligheten att bli partner där 1 = mycket liten 

påverkan och 10 = mycket stor påverkan. Tidigare forskning har fastställt människors 

förväntningar genom att fråga vad respondenten tror ”Do you think…” (Jonnergård & Stafsudd 

2011 s. 4). Vi har valt ett liknande tillvägagångssätt, ett exempel är ”I vilken utsträckning tror 
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du att ditt kön påverkar din möjlighet att bli partner.” Syftet med att fråga vad respondenterna 

tror är i likhet med tidigare forskning att fånga deras förväntningar.  

Respondenterna har inte tvingats svara på frågorna. Detta val medför ofta mer bortfall eftersom 

alla frågor inte besvaras av olika anledningar. Fördelen med att inte tvinga respondenterna att 

svara är att det kan öka validiteten i studien. Om en respondent känner att han eller hon inte vill 

svara, inte kan svara eller inte förstå frågan kan han eller hon undvika frågan och fortsätta fylla i 

återstående frågor.  

Professionella faktorer 

Erfarenhet 

En tidigare studie som undersökte förväntan på befordran har använt ”length of work experience” 

som en faktor (Morley et al, 2002 s. 67). En studie som fokuserade på befordran till partner 

använde faktorn ”Years in the firm and profession” (Law, 2009 s. 796). Följande fråga har därför 

använts för att mäta erfarenhet: 

I vilken utsträckning tror du att antal år du har arbetat inom revisionsbranschen 

påverkar din möjlighet att bli partner? 

Analytisk förmåga 

I en studie som undersökte faktorers påverkan på befordran till partnerskap användes uttrycket 

”analytical ability” som en faktor (Anderson et al, 1994 s. 486). Seol, Sarkis och Lefley (2011) 

undersökte analytisk förmåga genom revisorns förmåga att granska sina klienters finansiella 

information. Följande fråga har använts för att fånga analytisk förmåga.  

I vilken utsträckning tror du att din förmåga att analysera klienters finansiella information 

påverkar din möjlighet att bli partner? 

Utbildning 

Tidigare studier har mätt utbildning inom revisionsbranschen i antal år, i regel ligger de flesta 

auktoriserade revisorer på mellan 3-5 års utbildning på eftergymnasial nivå. Detta eftersom det 

idag är ett krav på minst 3 års utbildning på högskola eller universitet för att bli auktoriserad 

revisor i Sverige (Månsson et al, 2013). Utbildningens betydelse har i likhet med tidigare studier 

även gjorts mätbar genom lärosätets rykte (Collin et al, 2007). För att fånga utbildningens 

betydelse för att befordras till partner har följande frågor använts. 
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I vilken utsträckning tror du att antal år du har utbildat dig påverkar din möjlighet att 

bli partner? 

I vilken utsträckning tror du att ryktet på lärosätet där du tog din akademiska examen 

påverkar din möjlighet att bli partner? 

Teknisk kompetens 

För att undersöka betydelsen av teknisk kompetens (”technical competence”) (Morley et al, 2002 

s. 66) på möjligheten att bli partner har tre olika frågor använts. I en studie gjord av Seol et al 

(2011) gjordes teknisk kompetens mätbart med hjälp av revisorernas förmåga att hantera 

revisionsdataprogram. I en studie av Seol et al (2011) används revisorers förmåga att skriva och 

strukturera rapporter som en indikator på teknisk kompetens. I en studie av Morley et al (2002) 

kan teknisk kompetens tolkas som kunskap inom redovisning vilket göra att arbetet kan utföras 

på ett bra sätt. 

I vilken utsträckning tror du att din förmåga att hantera revisionsprogram på datorn påverkar 

din möjlighet att bli partner? 

I vilken utsträckning tror du att din förmåga att skriva och strukturera rapporter påverkar din 

möjlighet att bli partner? 

I vilken utsträckning tror du att din kunskap inom redovisning påverkar din möjlighet att 

bli partner? 

Revisionskvalitet 

Teknisk kvalitet representerar revisionskvalitet för de externa användarnas perspektiv och 

definieras i enlighet med DeAngelo (1981) som sannolikheten att revisorn både upptäcker och 

rapporterar väsentliga fel i revisionen. Tidigare studier gjorda av Nyberg & Tellström (2011), 

Lennox (1999), Agné & Ruokanen (2011), Francis & Yu (2009), Chi & Chin (2011) och Geiger 

& Rama (2006) har använt going concern-varningar som en indikator på revisionskvalitet. 

Följande tre frågor är tänkt att ge en indikation på betydelsen av att leverera revisionskvalitet för 

att befordras till partner.  

I vilken utsträckning tror du att din förmåga att upptäcka fel under revisionen påverkar din 

möjlighet att bli partner? 

I vilken utsträckning tror du att din förmåga att rapportera fel under revisionen påverkar din 

möjlighet att bli partner? 
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I vilken utsträckning tror du att din förmåga att ge korrekta going concern-varningar påverkar 

din möjlighet att bli partner? 

Etik 

Faktorn etik definieras i denna studie som revisorers etiska förhållningssätt i arbetet. Faktor etik 

har studerats tidigare av andra forskare (se t.ex. Seol, Sarkis & Lefley, 2011; Siriwardane et al, 

2014; Armitage & Poyzer, 2010). I studierna har forskarna använt ord som "ethic", "honesty" 

och "integrity" för att mäta etiks betydelse hos revisorer. I en studie gjord av Siriwardane et al, 

(2014) mäts etiks betydelse för revisorns arbete genom begreppet professionell integritet, där 

forskarna menade att integritet och etik ofta hör samman. Professionell integritet definierades i 

studien som revisorerna förmåga att inte kompensera på sin professionalism och agera etiskt 

korrekt i arbetet. Följande fråga användes: 

I vilken utsträckning tror du att ditt etiska förhållningssätt i arbetet påverkar din möjlighet att 

bli partner? 

Affärsmässiga faktorer 

Föra in nya klienter 

Uttrycket ”Bringing in clients/work” har i en tidigare studie använts som en faktor som kan 

påverka förväntningar på befordran (Morley et al, 2002 s. 67). Följande fråga har använts i denna 

studie: 

I vilken utsträckning tror du att din förmåga att föra in nya klienter påverkar din möjlighet att 

bli partner? 

Intäktsgenerering 

För att formulera frågan till intäktsgenerering har återigen inspiration hämtats från Morley et al 

(2002 s. 67) som låter revisorer bedöma betydelse av faktorn ”Business income generated”. 

Följande fråga har använts: 

I vilken utsträckning tror du att din förmåga att generera intäkter till byrån påverkar din 

möjlighet att bli partner? 

Kontaktnät 
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Kontakt definieras i denna studie som kontaktnät till klienter och andra personer/företag utanför 

byrån (Law, 2009). Krikham (1997 s.280) beskriv i sin studie betydelsen av kontaktnät utanför 

byrån och använde uttrycket ”social networks”. Det kommer mätas genom följande påstående: 

I vilken utsträckning tror du att ditt kontaktnät utanför byrån påverkar din möjlighet att 

bli partner? 

Organisatoriska faktorer 

Relation till chefer & partners 

Elg & Jonnergård (2011) har visat att relationer till andra medarbetare har betydelse för tiden det 

tar att avancera i karriären. Elg & Jonnergård (2011) har påvisat detta med hjälp av att utforma 

påståenden, där respondenterna haft möjlighet att bedöma hur väl påståendena passar in på dem. 

Den typ av relation vi undersöker är relationen internt med människor i högre positioner inom 

byrå. Påståendet nedan är inspirerat av Elg och Jonnergård (2011) studie och är tänkt att fånga 

upp betydelsen av att komma bra överens med seniora medarbetare. Även Morley et al (2002) 

har undersökt förväntningar på denna faktors betydelse för befordran. De definierade det som 

”compatibility with senior management” (Morley et al, 2002 s. 67). 

I vilken utsträckning tror du att din förmåga att komma bra överens med chefer och de som redan 

är partners påverkar din möjlighet att bli partner? 

Byråns storlek & hierarki 

I en tidigare studie gjord av Lowe et al (2001) har forskarna funnit att storleken på byrån påverkar 

befordringsmöjligheterna. Där forskarna kom fram till att behovet av partners ökar med storleken 

på byrån. Vi har valt att använda samma mått där storleken i antal anställd på kontoret används. 

Som ett andra mått har en fråga angående hierarki använts där respondenten får ta ställning till 

om antalet partnerplatser påverkar befordran till partner. Under pilotstudierna framkom det 

nämligen att flera revisorer ansåg att det var lättare att blir partner på vissa byråer eftersom de 

hade fler partnerplatser. Följande två frågor har använts för att mäta betydelsen av byråns storlek 

och hierarki: 

I vilken utsträckning tror du att storleken på kontoret du arbetar på (antal anställda) påverkar 

din möjlighet att bli partner? 

I vilken utsträckning tror du att hierarkin på byrån du arbetar på (antal partnerplatser) påverkar 

din möjlighet att bli partner? 
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Klientstorlek 

Betydelsen av storleken på revisorers klienter har beskrivits i tidigare forskning (Kumra & 

Vinnicombe, 2008; Stumpf, 2009). För att mäta betydelsen av storleken på klienterna har 

följande fråga använts: 

I vilken utsträckning tror du att storleken på dina klienter påverkar din möjlighet att bli partner? 

Ledaregenskaper 

I tidigare forskning har begreppet ”Ability to manage/lead staff ” använts som en faktor som 

påverkar revisorers förväntningar på befordran (Morley et al, 2002 s. 67). I vår studie kommer 

följande uttryck mäta ledaregenskapers förväntade betydelse för befordran till partner:  

I vilken utsträckning tror du att din förmåga att leda och hantera personal påverkar din 

möjlighet att bli partner? 

Sociala faktorer 

Kön 

Ett flertal studier har visat att kön kan ha en påverkan på revisorers befordringsmöjligheter 

(Anderson et al, 1994; Lowe et al, 2001; Morley et al, 2002; Månsson et al, 2013). Kön innebär 

kvinna eller man och har formulerats som:  

I vilken utsträckning tror du att ditt kön påverkar din möjlighet att bli partner? 

Utseende & klädstil 

Anderson et al (1994) undersökte utseendets påverkan för att bli partner. I studien bedömde 

respondenterna upplevd grad av ”physical appearance” (Anderson et al, 1994 s. 483). Law (2009 

s. 795) undersökte också utseendets påverkan på befordran och använde även uttrycket ”well-

dressed” som en aspekt av utseende. För att fånga den sociala betydelsen av både utseende och 

klädstil har utifrån tidigare forskning har följande två frågor använts:  

I vilken utsträckning tror du att ditt utseende påverkar din möjlighet att bli partner? 

I vilken utsträckning tror du att din klädstil påverkar din möjlighet att bli partner? 

Ålder 
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Ålder har i tidigare studier använts som faktorn ”Age” (Morley et al, 2002 s. 67). Dock beskriver 

Stumpf (2009 s. 7) i sin studie att det kan finnas en tidsgräns för revisorer gällande befordran till 

partner "those not promoted in this timeframe are often counseled". Följdfrågorna nedan syftar 

till att fånga upp om revisorerna eventuellt förväntar sig att det finns en tidsgräns för att bli 

partner.   

I vilken utsträckning tror du att din ålder påverkar din möjlighet att bli partner? 

Tror du att efter en viss ålder minskar dina möjligheter att bli befordrad till partner? Ja () Nej 

() Vet ej () 

(Om "Ja" på fråga 12) Ungefär i vilken ålder tror du möjligheten att bli partner är som störst? 
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6. Empirisk analys 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel syftar till att presenterar empirin från studien och därefter analys av den. 

Inledningsvis presenteras beskrivande statistik för att öka förståelsen för materialet. Därefter 

utförs statistiska analyser på empirin och avslutnings presenteras studiens modell.  

___________________________________________________________________________ 

6.1 Beskrivande statistik 

Studiens enkätundersökning resulterade i 115 fullständiga svar från auktoriserade revisorer som 

inte är partners. Deltagarnas ålder är varierande, där den yngsta respondenten är 28 år och den 

äldsta är 66 år. Erfarenhet är en av studiens förklarande variabler och den representerar antalet 

år revisorerna har arbetat i revisionsbranschen. Revisorn med minst erfarenhet har arbetat 4 år i 

branschen och den med mest 40 år. Erfarenhet auktoriserad är ett alternativ till erfarenhet inom 

branschen och innebär antal år som revisorn har haft sin auktorisation. Där fanns det en variation 

mellan 1 år och 35 år. Båda variablerna för erfarenhet uppvisar vid en visuell överblick ett relativt 

normalfördelat resultat, med aningen fler observationer av revisorer med kort erfarenhet. 

Tabell 5.2 Beskrivande statistik, oberoende variabler skala 

 

Fem förklarande variabler har kodats som dummy-variabler och presenteras i tabellen nedan. 

Respondenterna bestod till 62 % av män och 38 % kvinnor. 56 % hade en akademisk utbildning 

på 3 år eller mindre medan 44 % hade fyra år eller mer. Utbildning rykte innebär en kodning av 

prestigeskolor som utgjorde 56 % och de som tagit examen från övriga skolor utgjorde 44 %. 

Byråstorlek klassificerades som Big4 vilket utgjordes av en majoritet på 73 % medan övriga 

mindre byråer utgjorde 27 %. Avslutningsvis arbetade 36 % av respondenterna på ett kontor 

med 30 eller färre anställda och 64 % på ett kontor med 31 eller fler anställda.   

 

 

 

 

 

 

Antal Minimum Maximum Medelvärde Median

Ålder 115 28 66 41,63 39

Erfarenhet 115 4 40 15,97 14

Erfarenhet auktoriserad 115 1 35 9,791 8
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Tabell 5.3 Beskrivande statistik, oberoende variabler dummy 

 

I enkäten fick respondenterna bedöma på en skala 1 till 10 i vilken utsträckning de olika 

påståendena påverkade deras möjligheter att bli partner. 1 = mycket liten påverkan och 10 = 

mycket stor påverkan. I tabellen nedan presenteras medelvärdena i storleksordning för de olika 

påståendena. Intäktsgenerering (9,52) och Föra in nya klienter (9,51) ansågs ha störst påverkan 

på revisorernas möjlighet att bli partner. Det lägsta medelvärdet fick Utbildning rykte (3,16) följt 

av Utseende (3,61). Överraskande är också att fundamentala aspekter av revisionsarbetet som till 

exempel Rapportera fel under revisionen och Ge korrekta going concern-varningar ansågs 

endast ha marginellt större påverkan på möjligheten att bli partner, jämfört med till exempel 

Klädstil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassificering Antal Andel

Kön Kvinnor 44 38%

Män 71 62%

Utbildning År 3 år eller mindre 64 56%

4 år eller mer 51 44%

Utbildning Rykte Inte prestigeskola 50 44%

Prestigeskola 65 56%

Byråstorlek Inte Big4 31 27%

Big4 84 73%

Kontorstorlek 30 eller färre 41 36%

31 eller fler 74 64%

Totalt 115
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Tabell 5.4 Beskrivande statistik, medelvärde variabler 

 

6.2 Kategorisering beroende variabler 

I denna undersökning fick revisorerna bedöma 23 faktorers påverkan på möjligheten att bli 

partner. För att underlätta analysen av materialet har en faktoranalys gjorts. Det är en teknik för 

att reducera flera variabler till färre liknande faktorer vilket gör materialet lättare att hantera och 

analysera. Pallant (2013) beskriver att det finns blandade åsikter angående urvalets storlek vid 

faktoranalys, men rekommendera ett urval på 150 eller mer. För att kompensera för detta har 

också Cronbach alpha-tester utförts på de nyskapade faktorerna.  

Pallant (2013) beskriver att factor extraction involverar bedömningen av det minsta antalet 

faktorer som kan användas för att bäst representerar sambanden bland en samling variabler. Det 

är upp till forskaren att bedöma antalet faktorer han eller hon bedömer bäst beskriver den 

underliggande relationen mellan variabler. Detta innebär att balansera två motstridiga behov. 

Behovet av att finna en enkel lösning med så få faktorer som möjligt och behovet av att förklara 

så mycket som möjligt av variansen i originaldata (Pallant, 2013). Tabachnick och Fidell (2007) 

Medelvärde Standardavvikelse

Intäktsgenerering 9,52 ,85

Föra in nya klienter 9,51 ,88

Relation till chefer & partners 8,58 1,52

Kontaktnät 8,46 1,66

Byrå antal partnerplatser 8,21 1,89

Klientstorlek 8,03 2,05

Ledaregenskaper 7,29 2,33

Analytisk förmåga 6,92 2,18

Kontorsstorlek 6,89 2,18

Etik 6,84 2,12

Kunskap inom redovisning 6,48 2,07

Skriva & strukturera rapporter 6,26 2,25

Upptäcka fel under revisionen 6,22 2,31

Erfarenhet 6,18 2,35

Ålder 6,00 2,37

Rapportera fel under revisionen 5,77 2,38

Ge korrekta going concern-varningar 5,63 2,26

Klädstil 5,02 2,37

Kön 4,97 2,91

Hantera revisionsprogram på datorn 4,46 2,31

Utbildning år 4,30 2,19

Utseende 3,60 2,48

Utbildning rykte 3,16 2,00

n=115
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rekommenderar att forskare använder ett utforskande tillvägagångssätt, experimenterar med 

olika faktorer tills en tillfredställande lösning hittas.  

Vid en öppen faktoranalys skapades fem olika kategorier. Den femte kategorin bestod endast av 

två variabler (erfarenhet och ledaregenskaper) som vid ett Cronbach alpha-test visade ett värde 

på 0,57. Vid Cronbach alpha bör visa över 0,7 för att anses acceptabla och mäta ungefär samma 

sak. När faktoranalysen ställdes in på 4 kategorier visade samtliga kategorier Alfa-värden på över 

0,7. De flesta faktorer placerade sig under samma kategorier, skillnaden var att erfarenhet och 

ledaregenskaper flyttades från en egen kategori till kategorin professionella faktorer. Denna 

indelning ansågs vara den lösning som förklarade så mycket som möjligt av variansen i 

variablerna med så få faktorer som möjligt. Variansen i variablerna förklaras till 60 %. Styrkan i 

relationen mellan variablerna kan mätas genom ett Kaiser-Meyer-Olkin-test (KMO). Vid KMO-

testet visade faktoranalysen nedan ett KMO-värde på 0,81. KMO bör visa så högt värde som 

möjligt och varierar mellan 0 och 1 med 0,6 som förslagit minimumvärde för en god faktoranalys 

(Pallant, 2013).  
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Tabell 5.5 Faktoranalys 

 

I faktoranalysen ovan visar följande kategorisering:  

”1” Professionella faktorer: Ge korrekta going concern-varningar, Skriva & strukturera 

rapporter, Upptäcka fel under revisionen, Rapportera fel under revisionen, Kunskap inom 

redovisning, Analytisk förmåga, Etik, Utbildning år, Hantera revisionsprogram på datorn, 

Erfarenhet och Ledaregenskaper. 

”2” Affärsmässiga faktorer: Föra in nya klienter, Intäktsgenerering och Kontaktnät. 

”3” Organisatoriska faktorer: Byrå antal partnerplatser, Kontorsstorlek, Klientstorlek och 

Relation till chefer & partners. 

”4” Sociala faktorer: Utseende, Kön, Utbildning rykte; Klädstil och Ålder. 

Det förkommer dock en del förändringar jämfört med hur vi resonerade i litteraturgenomgången. 

Revisorerna bedömde Ledaregenskaper i likhet med andra professionella variabler. Den uppvisar 

dock fortfarande en laddning på organisatoriska. Detta kan tolkas som att ledaregenskaper 

1 2 3 4

Ge korrekta going concern-varningar ,87 ,01 -,08 ,15

Skriva & strukturera rapporter ,82 ,15 ,03 ,01

Upptäcka fel under revisionen ,82 ,06 -,02 ,12

Rapportera fel under revisionen ,82 -,05 -,03 ,18

Kunskap inom redovisning ,79 ,10 ,03 ,04

Analytisk förmåga ,79 ,24 ,14 -,07

Etik ,78 ,13 -,02 -,11

Utbildning år ,67 -,12 ,25 ,10

Hantera revisionsprogram på datorn ,65 -,26 ,24 ,15

Erfarenhet ,50 ,01 ,42 -,30

Ledaregenskaper ,47 -,02 ,34 -,29

Föra in nya klienter ,11 ,87 ,14 ,02

Intäktsgenerering -,07 ,86 ,03 ,06

Kontaktnät ,24 ,75 ,13 ,13

Byrå antal partnerplatser ,08 ,06 ,74 ,14

Kontorsstorlek ,16 -,12 ,70 ,27

Klientstorlek -,09 ,29 ,59 ,17

Relation till chefer & partners -,09 ,34 ,56 ,27

Utseende -,06 ,05 ,24 ,76

Kön -,12 ,19 ,11 ,68

Utbildning rykte ,40 -,10 ,06 ,59

Klädstil ,23 ,02 ,33 ,58

Ålder ,18 ,14 ,38 ,40
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behöver inte endast vara användbara vid ledning av byrån och dess anställda, utan kan också 

tänkas komma till användning under revisonen, inom revisionsteamet. En ledare behöver inte 

tvunget styra och ställa inom byrån (organisatoriskt), utan en ledare kan också vara en förebild i 

revisionsteamet (professionellt). Utbildning rykte kategoriserades på förhand som en 

professionell faktor tillsammans med Utbildning år. Revisorerna har dock bedömt det i likhet 

med sociala faktorer. Vid närmare eftertanke symboliserar en prestigeutbildning något, vilket de 

andra sociala aspekterna också gör. Till exempel kan en utbildning från Handelshögskolan i 

Stockholm innebära att personen antas besitta kunskap, kontaktnät, med mera som förknippas 

med skolans rykte. Detta skulle kunna vara en anledning till att revisorerna bedömde denna faktor 

annorlunda jämfört med utbildning år som istället bedömdes i likhet med de andra professionella 

faktorerna. Efter dessa korrigeringar visar de sammansatta faktorerna följande medelvärden: 

Tabell 5.6 Medelvärde beroende faktorer 

  

Tabellen ovan visar att affärsmässiga faktorer ansågs ha störst påverkan på möjligheten att bli 

partner. Organisatoriska faktorer vägs upp av Relation till chefer & partners vilket rankades högt. 

Professionella faktorer hamnar lite överraskande på tredje plats medan sociala faktorer ansågs ha 

minst påverkan. 

6.3 Korrelation 

För att mäta styrka av eventuella samband mellan faktorerna utfördes Spearmans korrelationstest 

(Pallant, 2013). Resultatet av testet visar att det förkommer korrelation mellan de oberoende 

faktorerna, där Utbildning år och Utbildning rykte korrelerar med Erfarenhet. Detta återkommer 

vi till under regressionen där toleransvärdena visade att det inte var något problem avseende 

multikollinearitet. Testet visar också antydan till relation mellan vissa oberoende faktorer och 

vissa beroende faktorer.  

 

 

 

 

Medelvärde Standardavvikelse Alfa-värde

Affärsmässiga 9,17 ,97 0,75

Organisatoriska 7,93 1,41 0,91

Professionella 6,03 1,66 0,72

Sociala 4,55 1,67 0,71

n=115
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Tabell 5.7 Korrelationsanalys 

 

6.4 Regression 

Multipel regressionsanalys är en metod för att analysera variationen i en beroende variabel med 

hjälp av flera förklarande variabler. En förutsättning för att regressionsanalysen ska vara 

tillförlitlig är att residualerna från regressionen är normalfördelade. Efter att ha utfört 

regressionsanalysen på de fyra beroende faktorerna utfördes One-sample Kolmogorov-Smirnov-

test. Det visade att residualerna från tre av de fyra faktorerna var normalfördelade, den som inte 

var normalfördelad var Affärsmässiga. Hur detta har hanteras återkommer vi till. 

Nedan presenteras fyra olika modeller Professionella, Affärsmässiga, Organisatoriska och 

Sociala. För att förklara dessa beroende faktorer används sex oberoende variabler som 

presenteras till vänster i tabellerna, Kön, Erfarenhet, Utbildning år, Utbildning rykte, Byråstorlek 

och Kontorsstorlek.  

Tabell 5.8 Multipel regressionsanalys, professionella & affärsmässiga 

 

 

 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Professionella

2. Affärsmässiga -0,03

3. Organisatoriska -0,01 -0,07

4. Sociala -0,01 -0,08 0,02

5. Kön 0,06 -0,19* 0,12 -0,25**

6. Erfarenhet -0,05 -0,20* -0,09 0,43** -0,04

7. Utbildning år 0,19* -0,02 0,01 0,23* 0,02 0,44**

8. Utbildning rykte -0,02 0,02 0,04 0,18† -0,08 0,22* -0,06

9. Byråstorlek 0,24* 0,17† 0,12 0,16† 0,01 0,03 -0,01 0,06

10. Kontorsstorlek -0,08 0,27** -0,08 0,02 -0,03 -0,01 -0,18† 0,12 0,04

Not: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10 n=115

Variabler Std.B Standardfel Tolerans Std.B Standardfel Tolerans

Kön ,027 ,184 ,994 -,114 ,183 ,994

Erfarenhet -,122 ,011 ,724 -,250* ,011 ,724

Utbildning år ,213* ,209 ,740 ,206† ,208 ,740

Utbildning rykte ,019 ,190 ,902 ,069 ,069 ,902

Byråstorlek ,257** ,202 ,990 ,173† ,173 ,990

Kontorsstorlek -,071 ,191 ,956 ,223* ,233 ,956

F-värde 2,259* 3,156**

Justerad R
2 

,063 ,104

Not: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10

Affärsmässiga

n=115

Professionella

n=115
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Tabell 5.9 Multipel regressionsanalys, organisatoriska & sociala 

 

Nollhypotesen, innebär att de förklarande variablerna inte påverkar den beroende variabeln, 

förkastas vid låga p-värden (< 0,10) (Pallant, 2013). Slutsatsen blir att de förklarande variablerna 

har betydelse för den beroende variabeln i de modeller där ”F-värdet” följs av: †, *, * * eller * * 

*. I modellerna ovan går det utläsa att Professionella, Affärsmässiga och Sociala går att förklara, 

medan Organisatoriska inte går att förklara genom de oberoende variablerna.  

Justerat R2 är determinationskoefficienten som mäter förklaringsgraden i modellen (Pallant, 

2013). Den sociala faktorn är den som visar högst förklaringsgrad, 26 % av variationen i den 

sociala faktorn beror på variationen som finns i de förklarande variablerna. Affärsmässiga 

förklaras till 10 % och professionella till ca 6 %. 

När modellen är signifikant kan man gå vidare och undersöka de oberoende variablerna närmare. 

Vid den professionella faktorn under standardiserad beta (Std.B) går det utläsa att två variabler 

är signifikanta, Utbildning år (*) och Byråstorlek (**). Det innebär att revisorer med en längre 

utbildning anser att professionella faktorer har större påverkan på möjligheten att bli partner 

jämfört med revisorer med mindre utbildning. Den visar också att revisorer som arbetar på en 

Big4-byrå anser att de professionella faktorerna har större påverkan på möjligheten att bli partner 

jämfört med revisorer som arbetar på mindre byråer. 

Den affärsmässiga faktorn visade också signifikans, där Erfarenhet och Kontorsstorlek 

förklarade mest. Revisorer med mindre erfarenhet anser att affärsmässiga faktorer har större 

påverkan på möjligheten att bli parter. Revisorer som arbetar på ett större kontor anser att 

affärsmässiga faktorer har större påverkan på möjligheten att bli partner. Utbildning rykte och 

Byråstorlek visar också svag signifikans. Där de som har gått på en prestigeskola och arbetar på 

Big4 anser att affärsmässiga faktorer är viktigare.  

Variabler Std.B Standardfel Tolerans Std.B Standardfel Tolerans

Kön ,105 ,194 ,994 -,261** ,165 ,994

Erfarenhet -,096 ,012 ,724 ,390*** ,010 ,724

Utbildning år ,059 ,219 ,740 ,062 ,187 ,740

Utbildning rykte ,121 ,199 ,902 ,074 ,169 ,902

Byråstorlek ,102 ,212 ,990 ,195* ,181 ,990

Kontorsstorlek -,107 ,200 ,956 ,037 ,170 ,956

F-värde ,897 7,546***

Justerad R
2 

-,006 ,260

Not: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10

Sociala

n=115

Organisatoriska

n=115
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Resultaten från regressionen på den affärsmässiga faktorn bör dock tolkas med försiktighet. För 

att uppfylla kravet på normalfördelade residualer har faktorn transformerats. Den transformerade 

faktorn visade i stort sett samma resultat som den icke-transformerade, skillnaden var att den 

transformerade visade sig vara något mer signifikant. Som en försiktighetsåtgärd och för att 

underlätta tolkningen av modellen har den icke-transformerade faktorn presenterats i tabellen.  

Värdena som presenterat i regressionstabellerna grundas på regressionskoefficienterna från 

faktoranalysen, för att öka trovärdigheten i resultaten har index skapats manuellt och 

regressionsresultaten från dem uppvisar inga väsentliga skillnader jämfört med 

regressionskoefficienterna. Den största skillnaden var dock att indexet från den affärsmässiga 

faktorn inte gick att transformera till normalfördelning. Detta är en annan anledning till att 

resultatet från den affärsmässiga faktorn bör tolkas försiktigt. Dock finns det fortfarande 

indikationer på samband.  

Den sociala faktorn var den som var mest signifikant och förklarades till 26 %. Den starkaste 

förklaringsvariabeln var Erfarenhet som visar att revisorer med mer erfarenhet anser att sociala 

faktorer har större påverkan på möjligheten att bli partner jämfört med revisorer med mindre 

erfarenhet. Intressant var också att kvinnor anser kön har en större påverkan på möjligheten at 

bli partner jämfört med män. Avslutningsvis anser revisorer som arbetar på en Big4-byrå att de 

sociala faktorerna har större påverkan på möjligheten att bli partner.   

Toleransvärdena i regressionstabellerna redovisas för att tydliggöra hur de förklarande 

variablerna påverkar varandra. Ett toleransvärde på 1 visar att variablerna inte alls korrelerar med 

varandra, däremot indikerar värden under 0,5 på multikollinearitet (Field, 2009). Andra källor 

menar att toleransvärdena bör överstiga 0,7. Multikollinearitet är ett problem eftersom man då 

inte kan hålla isär effekterna av de oberoende variablerna på den beroende variabeln. Vid hög 

korrelation mellan två tänkbara förklarande variabler är det lämpligt att enbart låta den ena ingå 

i modellen. En anledning är att modellen bli enklare, den andra är att multikollinearitet ökar 

osäkerheten i skattningarna av regressionskoefficienterna. En regressionsmodell där de 

förklarande variablerna är högt korrelerade blir mindre tillförlitlig. Utbildning år och erfarenhet 

uppvisade viss korrelation med varandra men deras toleransvärden överstiger 0,7 och de kan 

därför användas i samma modell. För att ändå beakta denna risk har modellerna provats utan 

variabeln Utbildning år och de tre signifikanta modellerna var fortfarande signifikanta. 

6.5 Modellutvärdering  

Den empiriska analysen leder fram till följande modell, där oberoende (förklarande) variabler 

presenteras lodrätt och beroende faktorer presenteras horisontellt. Tecknen inom parantes 
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symboliserar studiens hypoteser och övriga tecken symboliserar utfallet från den empiriska 

analysen. Hur +, - och 0 bör tolkas presenteras under modellen.  

 

Modell 5.10 Modell hypoteser & resultat 

 (+) = (+) förväntar sig att faktorn har större påverkan på möjligheten att bli partner jämfört med (-). 

(-) = (-) förväntar sig att faktorn har större påverkan på möjligheten att bli partner jämfört med (+). 

(0) = Ingen signifikant skillnad i förväntningar mellan (+) och (-). 

Kön: (+)=Män, (-)=Kvinnor.  

Erfarenhet: (+)=Mer erfarenhet, (-)=Mindre erfarenhet.  

Utbildning år: (+)=Längre utbildning, (-)=Kortare utbildning.  

Utbildning rykte: (+)=Prestigeskola, (-)=Inte prestigeskola.  

Byråstorlek: (+)=Större byrå, (-)=Mindre byrå.  

Kontorsstorlek: (+)=Större kontor, (-)=Mindre kontor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionella Affärsmässiga Organisatoriska Sociala

Kön 0           (0) 0           (+) 0            (-) - **        (-)

Erfarenhet 0            (-) - *         (+) 0           (0) + ***    (+)

Utbildning år + *        (+) + †         (-) 0           (0) 0           (0)

Utbildning rykte 0           (0) 0           (+) 0           (0) 0           (+)

Byråstorlek + **      (+) + †         (-) 0           (+) + *        (+)

Kontorsstorlek 0           (+) + *         (-) 0           (+) 0           (+)

Not: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10
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7. Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat vilket leder fram till en slutsats och studiens teoretiska 

och praktiska bidrag. Avslutningsvis presenteras studiens begränsningar och förslag på framtida 

forskning. 

___________________________________________________________________________ 

I denna studie har variabler identifierats som i tidigare forskning visat sig vara av betydelse för 

att befordras till partner. Dessa variabler har sedan kategoriserats i fyra faktorer (professionella, 

affärsmässiga, organisatoriska och sociala). Utifrån tidigare forskning och teoretiska resonemang 

har sedan teorier sammanställts som beskriver att revisorers förväntningar på befordran till 

partnerskap kan förklaras genom sex oberoende variabler (kön, erfarenhet, utbildning år, 

utbildning rykte, byråstorlek och kontorsstorlek). Auktoriserade revisorer har sedan bedömt i 

vilken utsträckning de tror olika variabler påverkar deras möjlighet att bli partner.  

7.1 Diskussion  

Tidigare forskning som har låtit revisorer bedöma i vilken utsträckning olika faktorer påverkar 

deras möjlighet till befordran fann att professionella faktorer som teknisk kompetens och kvalitet 

i arbetet förväntades ha störst påverkan (Morley et al, 2002). Efter analys av empirin från denna 

studie visade det sig att auktoriserade revisorer förväntar sig att affärsmässiga faktorer som 

intäktgenerering och föra in nya klienter har störst påverkan på möjligheten att bli partner. Denna 

skillnad kan bero på flera orsaker. Till exempel riktade Morley et al (2002) in sig på befordran 

generellt medan denna studie fokuserar på befordran till partnerskap. Jonnergård et al (2010) 

beskriver att affärsmässiga faktorer förefaller vara av större betydelse för att nå de högre nivåerna 

i hierarkin. Tidigare forskning hävdar också att revisionsbranschen kommersialiseras 

(Jonnergård et al, 2010). Det kan göra att affärsmässiga faktorer förväntas ha större betydelse 

idag jämfört med 2002 när Morley et al gjorde sin studie.  

Syftet med studien var att förklara auktoriserade revisorers förväntan på befordran till 

partnerskap. Tidigare forskning har förklarat förväntningar på befordran genom variabeln kön 

(Morley et al, 2002). Där kvinnor ansåg att deras kön hade större betydelse för möjligheten att 

befordras jämför med vad män ansåg. Denna studie visar liknande resultat, där kvinnor förväntar 

sig att sociala faktorer (kön, utseende, klädstil, utbildning rykte och ålder) har större påverkan på 

deras möjlighet att bli partner, jämfört med vad män förväntar sig. Tidigare studier beskriver att 

det existerar ett ”glastak” inom revisionsbranschen som försvårar för kvinnor att ta sig till den 

absoluta toppen i hierarkin (Anderson-Gough et al, 2005; Månsson et al, 2013). Resultatet från 
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denna studie kan tolkas som att kvinnor förväntar sig detta glastak. Detta eftersom de förväntar 

sig att sociala faktorer har större påverkan för möjligheten att bli partner jämfört med vad män 

förväntar sig.    

Moyes et al (2006) beskriver att revisorers förväntningar på möjligheten till befordran och 

karriäravancemang tendera att förändras med åren. Resultatet från vår studie tyder på att revisorer 

med längre erfarenhet inom revisionsbranschen förväntar sig att sociala faktorer har större 

påverkan på möjligheten att bli partner, jämfört med revisorer med kortare erfarenhet. Detta var 

det starkaste sambandet i studien. Det skulle kunna bero på att mer erfarenhet i regel leder till att 

man avancerar i hierarkin och ju högre upp man kommer desto större betydelse fäster man vid 

sociala faktorer. Till exempel förväntar sig kanske inte revisorer med kort erfarenhet, som 

befinner sig i början av karriären, att faktorer som kön, klädstil och så vidare är särskilt 

betydelsefulla för att bli partner. Däremot förväntar sig de som har arbetat inom branschen en 

längre tid, och förmodligen kommit närmare partnerskap, att dessa sociala faktorer är av större 

betydelse.   

Längden på utbildningen har i tidigare forskning främst visat sig kunna påverka individers 

karriäravancemang (Spilerman och Lunde, 1992). Denna studie visar dock att längden på 

revisorernas utbildning kan till viss del förklara deras förväntningar på professionella faktorer. 

Resultaten visar att revisorer med fyra års akademisk utbildning eller mer anser att professionella 

faktorer har större påverkan på deras chanser att bli partner, jämfört med revisorer med tre års 

akademisk utbildning eller mindre. Det skulle kunna bero på att de med mer utbildning har under 

något längre tid socialiserats till att värdera kunskap i arbetet och andra professionella aspekter, 

vilken i sin tur kan ha påverkat deras förväntningar på betydelsen av de professionella faktorerna.    

Var en revisorer tagits sin examen har i tidigare forskning beskrivits kunna leda till skillnader i 

förväntningar (Judge et al, 1995; Arnold, 2002). I denna studie har dock ingen relation mellan 

utbildningens rykte och de fyra faktorerna förekommit. Detta skulle kunna bero på att 

ekonomiutbildningarna runt om i Sverige blir mer lika varandra och skapar mindre skillnader i 

förväntningar.   

Byråstorlek var tillsammans med erfarenhet en av de variabler som bäst förklarade revisorers 

förväntningar på befordran till partnerskap. Revisorer som arbetar på Big4 förväntar sig att 

professionella och social faktorer har större påverkan på möjligheten att bli partner jämfört med 

revisorer som arbetar på mindre byråer. Detta resultat stämmer överens med studiens teorier att 

professionella aspekter av arbetet kan förväntas prioriteras högre inom större byråer.   
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Kontorsstorlek visade sig förklara en del av förväntningarna på de affärsmässiga faktorerna. 

Revisorer som arbetar på ett kontor med mer än 30 anställda ansåg att affärsmässiga faktorer 

hade större påverkan på deras möjlighet att bli partner jämfört med revisorer som arbetar på 

mindre kontor. Detta var överraskande eftersom studiens teori var den motsatta. Detta skulle 

kunna bero på att kontaktnät var den affärsmässiga faktor som uppvisade mest varians. Därför 

kan resultatet bero på att revisorer på stora kontor anser att ett stort kontaktnät är viktigare för att 

befordras till partner. 

7.2 Teoretiskt & praktiskt bidrag 

Denna studie har valt att fokusera på revisorers förväntningar eftersom det kan hävdas att de 

agerar efter vad de tror är viktigt för att bli partner och inte efter vad som faktiskt är viktigt för 

att bli partner (Jonnergård et al, 2010; Morley et al, 2002). Denna studie bidrar till att öka 

förståelsen för hur revisorers förväntningar på befordran till partner skapas och därigenom även 

öka förståelsen för revisorers handlingar. Resultatet från denna studie visar bland annat att 

revisorer förväntar sig att affärsmässiga aspekter av arbetet som till exempel intäktsgenerering 

och föra in nya klienter har störst påverkan på deras möjlighet att bli partner. Kritiker hävdar att 

revisorer fokuserar på affärsmässiga aspekter av arbetet (Jeppesen, 1998), istället för att agera 

skeptiska väktare och upprätthålla sanningen på marknaden (Volcker, 2002). Ett av svaren på 

detta agerande kan vara att karriärmedvetna revisorer följer sina förväntningar på vad som leder 

till partnerskap.  

Tidigare forskning har främst förklarat revisorers förväntningar på befordran genom variabeln 

kön (Anderson, 1994; Jonnergård et al, 2010; Jonnergård & Stafsudd 2011; Kumra & 

Vinnicombe, 2008; Morley et al, 2002). Denna studie indikerar att det finns fler variabler utöver 

kön som kan förklara revisorers förväntan på befordran till partnerskap. Förväntningarna skiljde 

sig främst åt beroende på revisorernas erfarenhet och storleken på byrån de arbetade på. Denna 

studie bidrar också till att framför allt förklara förväntningar på sociala faktorer. Kvinnor, 

revisorer med mer erfarenhet och revisorer som arbetar på större byråer anser att sociala faktorer 

har större påverkan på deras möjlighet att bli partner. 

7.3 Begränsningar 

Resultaten från denna studie bör tolkas i ljuset av flera begränsningar. För det första representerar 

resultaten i denna studie endast existensen av förväntningar från auktoriserade revisor. Nästa steg 

blir att avgöra om dessa förväntningar uppenbarar sig bland partners, som är de som gör 

befordringsbesluten i praktiken (Anderson et al, 1994). 
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För det andra finns det alltid en risk att för att studiens enkätfrågor inte mäter det de är utformade 

för att mäta. För att beakta denna risk har inspiration hämtats från tidigare forskning och vissa 

faktorer har gjort mätbara genom flera frågor. Materialet från pilotstudien har också ökat vår 

förståelse för hur vissa faktorer uppfattas bland revisorer.   

För det tredje ansåg de affärsmässiga faktorerna av samtliga revisorer ha mycket stor påverkan 

på deras möjligheter att bli partner. Det innebar att det inte fanns så mycket varians att förklara 

och att faktorn vid statistisk testning inte uppvisade normalfördelning. Därför bör som sagt 

resultaten av regressionsanalysen på denna faktor snarare tolkas som en indikation på samband.   

För det fjärde kunde vi i denna studie inte förklara de organisatoriska faktorerna. Vilket skulle 

kunna bero på uppsättningen av faktorer som skapade den organisatoriska faktorn. Eller att 

förväntningar på de organisatoriska faktorerna förklaras av helt andra oberoende variabler. 

Förväntningarna på de professionella, affärsmässiga och sociala faktorerna lyckades vi förklara 

en del av men det finns mer kvar att förklara, vilket leder till förslag på framtida forskning.  

7.4 Förslag på framtida forskning 

Tidigare studier har uppmärksammat betydelsen av revisorers förväntningar och uppfattningar 

hur det ofta påverkar deras handlingar (se t.ex. Anderson et al, 1994; Jonnergård et al, 2010; 

Morley et al, 2002). Dessa studier har förklarat förväntningarna med att de skiljer sig beroende 

på revisorernas kön. Vi har byggt vidare från dessa studier och visat att fler faktorer än kön kan 

förklara revisorers förväntningar på partnerskap. Förslag på framtida forskning är att finns 

ytterligare faktorer som kan förklara revisorers förväntningar. 

Ett annat förslag på framtida forskning är att fråga auktoriserade revisorer som redan är partners 

vad som gjorde att de blev partners. Genom att jämföra förväntningarna från de som inte är 

partners med de som redan är partners kan man komma fram till om förväntningarna eventuellt 

skiljer sig från det som partners uppger gjorde att de blev befordrade till partner.  
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Bilaga 1 Följebrev 

Hej! 

 

Vi inbjuder dig med anledning av din kunskap som auktoriserad revisor till att medverka i en 

kort undersökning via ett frågeformulär. Vi arbetar med en av de första studierna i Sverige 

kring revisorers förväntningar på befordran till partnerskap och vill med din hjälp förklara vilka 

faktorer revisorer tror påverkar möjligheten att bli partner. Det debatteras i media kring 

revisionsbyråers strikta hierarki och vad som krävs för att nå de högre nivåerna i hierarkin. Vi 

har valt att vända oss till dig som auktoriserad revisor, eftersom du har arbetat inom branschen 

ett flertal år och skapat förväntningar på vad som verkligen är viktigt. Genom vår studie kan du 

som revisor och din byrå få en inblick i hur auktoriserade revisorer generellt uppfattar 

befordran till partnerskap. 

 

Studien kommer slutligen att mynna ut i en examensuppsats för Magisterprogrammet med 

inriktning Revisor/Controller på Högskola Kristianstad under handledning av professor Sven-

Olof Collin. Enkäten tar ca 4 minuter och svaren kommer behandlas konfidentiellt och i 

enlighet med Högskolan Kristianstads normer. 

 

Som tack för ditt deltagande kommer du att få möjlighet att ta del av resultatet av studien, 

vilket vi hoppas kan vara av intresse. För att ta del av studien fyller du i din mailadress i slutet 

av enkäten. Vi är mycket tacksamma om Du vill delta! 

 

(Är du auktoriserad revisor men inte partner är det dina svar vi är intresserade av. Tack på 

förhand!) 

 

https://sv.surveymonkey.com/s/RPKA 

 

Med vänliga hälsningar 

Robin Persson & Kristoffer Andersson 

Magisterprogrammet Revisor/Controller 

Högskolan Kristianstad 

 

Kontakt: 

Robin Persson Robin-persson@outlook.com 

Kristoffer Andersson Kristoffer.andersson0011@stud.hkr.se 

Professor Sven-Olof Collin Sven.olof.collin@lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/s/RPKA
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Bilaga 2 Enkätfrågor 

Sida 1. 

Är du auktoriserad revisor men inte partner är det dina svar vi är intresserade av. Tack på förhand! 

Fråga 1 Jag är: Man () Kvinna () 

Fråga 2 Min ålder är: (Numerisk variabel) 

Fråga 3 Hur många år har du arbetat inom revisionsbranschen? (Numerisk variabel) 

Fråga 4 Hur många år har du varit auktoriserad revisor? (Numerisk variabel) 

Fråga 5 På vilken ort tog du din slutgiltiga akademiska utbildning? (Ex: högskola, universitet 

mm.) (text) 

Fråga 6 Min utbildning är: Civilekonomexamen (1) Kandidatexamen (2) Magisterexamen (3) 

Annan (0) (Text för annan) 

Fråga 7 Jag arbetar på revisionsbyrån: PwC (1) Deloitte (2) EY (3) KPMG (4) Grant Thornton 

(5) BDO (6) Mazar (7) Annan (0) (Text för annan) 

Fråga 8 Hur många anställda finns det på ditt kontor? (Numerisk variabel) 

Sida 2. 

Instruktioner: Även om du inte har som mål att bli partner så hade vi varit tacksamma om du 

svarar på frågorna utifrån vad du tror hade påverkat dina möjligheter att bli partner.  

I vilken utsträckning tror du att...          påverkar din möjlighet att bli partner  

(1 = Mycket liten påverkan, 10 = Mycket stor påverkan)  

1. din förmåga att leda och hantera personal 

2. antal år du har arbetat inom revisionsbranschen 

3. din förmåga att analysera klienters finansiella information 

4. antal år du har utbildat dig 

5. din förmåga att föra in nya klienter till byrån 

6. din förmåga att skriva och strukturera rapporter 

7. storleken på kontoret du arbetar på (antal anställda) 

8. din förmåga att hantera revisionsprogram på datorn 

9. din förmåga att upptäcka fel under revisionen 

Sida 3. 

I vilken utsträckning tror du att...          påverkar din möjlighet att bli partner 

(1 = Mycket liten påverkan, 10 = Mycket stor påverkan)  

1. din förmåga att generera intäkter till byrån 
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2. ryktet på lärosätet där du tog din akademiska examen 

3. din förmåga att ge korrekta going concern-varningar 

4. ditt etiska förhållningssätt 

5. ditt kontaktnät utanför byrån 

6. din kunskap inom redovisning 

7. din klädstil 

8. ditt kön 

9. din förmåga att rapportera fel under revisionen 

Sida 4. 

I vilken utsträckning tror du att...          påverkar din möjlighet att bli partner 

(1 = Mycket liten påverkan, 10 = Mycket stor påverkan)  

1. storleken på dina klienter 

2. hierarkin på byrån du arbetar på (antal partnerplatser) 

3. ditt utseende 

4. din förmåga att komma bra överens med chefer och de som redan är partners 

5. din ålder 

 

6. Tror du att efter en viss ålder minskar dina möjligheter att bli partner? 

Ja () Nej () Vet ej () 

7. (Om "Ja" på föregående fråga) Ungefär i vilken ålder tror du möjligheten att bli partner är som 

störst? 

(text) 

8. Är du partner? 

Ja () Nej () Jag har varit partner men är det inte just nu () 

9. Hade du tackat ja om du blivit erbjuden att bli partner?  

Ja () Nej () Vet ej () Annat () 

(text) 

 

Tack för din medverkan! 

Ange din mailadress nedan om du önskar ta del av resultaten från studien  

Mailadress __________ (ej obligatorisk) 


