
 
 
 
 
Institutionen för Ekonomi  Kandidatuppsats   

                 HT 2004 
 
 
 
 
 
 
 

REVISORNS KARRIÄR 
~ 

Från revisorsassistent till auktoriserad revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:                  Handledare:  
Pernilla Qvick              Sven-Olof  Yrjö Collin 
Betina Silfverberg      
Sevdia Zabit 



     
 

 

FÖRORD 
 
Framför dig har du en uppsats som blev utnämnd till årets bästa 

kandidatuppsats höstterminen 2004. Vi vill rikta vår tacksamhet till alla de 

personer som har gjort den här uppsatsen möjlig. Vi tackar: 

 

Docent, univ.lektor i företagsekonomi, Sven-Olof Yrjö Collin, för hans brinnande 

engagemang och för alla trevliga handledningstillfällen med diskussioner som 

har inspirerat oss och vidgat våra perspektiv.  

 

De auktoriserade revisorer för deras vänliga bemötande och att de ägnade sin 

dyrbara tid till att svara på våra frågor.  Ni bidrog till vår höga svarsfrekvens 

som ökade tillförlitligheten. 

 

Doktor i företagsekonomi, Anna Staffsudd, för hennes bidragande kunskaper 

inom klassindelning.   

 

Karin Silfverberg, för kritisk korrekturläsning, men även för alla de trevliga 

kvällarna med alla godsaker och ett glatt humör.  

 

Våra familjer och vänner som har stöttat oss under skrivandets gång och 

tålmodigt stått vid vår sida.  

 

Kristianstad 2005-02-01 

 

Pernilla Qvick, Betina Silfverberg & Sevdia Zabit  



     
 

 

Sammanfattning 
 

Revisorsyrket har en karriärstege som baseras på två prov, det här gör att revisorskarriären 

blir speciell. I andra yrkeskarriärer är det vanligt att en person blir befordrad eftersom han 

eller hon har en social likhet med den personen som befordrar honom/henne. Men i vår 

undersökning av revisorskarriären blir personen befordrad automatiskt genom att bli godkänd 

på proven och därför är personen i vår undersökning inte i lika stor grad beroende av ett 

socialt nätverk.  

 

Vi vill med vår undersökning förklara vilka faktorer som påverkar hur lång tid det tar att bli 

auktoriserad revisor. Vår utgångspunkt är att det tar fem år eftersom Revisorsnämnden har 

satt upp grundkrav som måste bli uppfyllda för att bli auktoriserad. Vi har genomfört vår 

undersökning utifrån en positivistisk ansats och mest en deduktiv inriktning. Vi har sökt efter 

faktorer i karriärundersökningar och har i tillämpliga delar överfört dem i vår undersökning. 

Vi har utgått ifrån tidigare undersökningar och framförallt på karriärundersökningar när vi 

skapade vår egen teori om vad som påverkade auktoriationstiden.  

 

För att erhålla vårt empiriska material har vi använt oss av en telefonundersökning. 

Målpopulationen blev de personer som blivit auktoriserade revisorer under perioden 1999–

2004 enligt det nya provet och de var totalt 74 personer. Undersökningen genomfördes genom 

en telefonintervju som baserades på ett frågeformulär med strukturerade frågor. Vi erhöll en 

svarsfrekvens på 81 %. Genomsnittstiden för att bli auktoriserad revisor är 7 år.  

 

Vi har kommit fram till att en person som vill få en kortare effektiv auktorisationstid ska: ha 

en låg ålder, ha en hög motivation, ha examinerats ifrån en prestigefull skola och ha en 

medelhög stressnivå. Att kön och social klass inte visade något samband med den effektiva 

auktorisationstiden anser vi beror på att vi inte har gjort en vanlig karriärundersökning, där 

minoriteten har svårare för att bli befordrade. I vår undersökning blir personerna befordrade 

till auktoriserad revisor genom ett officiellt prov och därför finns det inga skillnader mellan de 

olika grupptillhörigheterna.  

 

 

 



     
 

 

Abstract 
 

Accounting firms have a career ladder that is based on two tests, these tests makes their career 

special. It is first between chartered accountant and partner when an accountant career is more 

similar to other career studies. In other career studies it’s common that when a person gets 

promoted it is because they have a social similarity with the promoter. But in our study the 

person won’t need a social similarity because it is not a person who promotes them. He or she 

will automatically be promoted when they pass the tests. Our aim is to explain what it is that 

is effecting the time it takes to become a chartered accountant. To find what it is that effects 

this career period we searched for factors in other career studies and picked the ones that 

could be relevant in our study. From earlier studies and mostly career studies we created our 

own theory. Our theory is based on individual characteristics, social qualities and 

organisational circumstances. We used a telephone survey to collect data from our target 

group. From our study we have concluded that it is important not to be old, but to be 

motivated, have a degree from a prestigious school and have an average stress level to get a 

shorter time between assistant accountant and chartered accountant.  

 

Keywords: Accountant career, Time perception of the accountant career ladder 
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1. INLEDNING 
 

 
Karriärframgång inom revisorsyrket skiljer sig mot karriärframgång inom andra yrken 

eftersom framgången inte förutsätter personliga relationer utan bygger på två kunskapsprov. 
Forskning på karriärframgång inom andra yrken har visat att framgång beror på olika 

faktorer, därför anser vi att det även måste finnas olika faktorer som påverkar 
revisorsassistentens framgång. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Arbetet har en helt annan betydelse idag än vad det hade för några årtionden. Idag har arbetet 

eller karriären blivit en stor del i människors liv, tidigare var arbetet något som utfördes inom 

ramen för stora organisationer, och för individen var arbetet enbart en källa till långsiktig 

trygghet. Idag lägger människor ner mer tid på att utveckla sin karriär och en del prioriterar 

arbetet före familj eller försöker att kombinera den på bästa sätt. Arbetsbyten har blivit allt 

vanligare, och en karriär kan innebära fler byten av arbetsgivare, bransch och geografisk 

hemvist. (Lindgren, Packendorff & Wåhlin, 2001) Kanske är det därför som karriärbegreppet 

har blivit ett så omtyckt forskningsområde. Forskare har studerat de olika val och beslut som 

människor tar för att se vad det är som gör att en individ väljer en viss karriärinriktning. 

Dagens forskning har varit särskilt inriktad på individers karriärframgångar. 

 

Ordet karriärframgång definieras som avancemang eller befordran (Rudman, I, 1998). 

Karriärframgången har genom tidigare forskning visat sig bero på olika faktorer. Faktorer 

som forskare funnit ha ett samband i karriärframgång är bl.a. mentorn, positionsbyten, 

utbildning, familjeförhållandet och kön. (Sheridan, Slocum, Buda & Thompson, 1990, Janasz 

& Sullivan, 2004, Kirchmeyer, 1998, Eddleston, Baldrige & Veiga, 2004).   

 

Inom de professionella organisationerna finns det tydliga karriärsteg. Profession bygger på 

akademisk utbildning och leder ofta till att yrkesgruppen erhåller legitimation. Det här gör att 

karriärstegen blir tydliga. Det finns en skillnad mellan revisorsyrket och andra professionella 

yrken, för att klättra på karriärstegen måste man skriva två kunskapsprov inom revisionsyrket 

(ett för att bli godkänd revisor och ett för att bli auktoriserad revisor), vilket inte förekommer 
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inom andra yrken. Karriärstegen inom revisorsyrket delas in i fyra steg; assistent, godkänd 

revisor, auktoriserad revisor och slutligen partner (Elg & Jonnergård, 2004).  

 

En karriärframgång för en revisorsassistent kan vara att bli auktoriserad revisor. För att bli 

auktoriserad revisor krävs det att individen skriver två revisorsprov, det är en bekräftelse på 

den kunskap som individen besitter. För att sedan komma steget längre och bli delägare 

behöver inte individen skriva något mer kunskapsprov. Enligt vår mening är det här steget 

mer likt de karriärsteg som görs inom andra yrken.  I andra yrken (Stafsudd & Collin, 2003) är 

det vanligt att en person blir befordrad eftersom han eller hon har en social likhet med den 

personen som befordrar honom/henne. Men i vår karriärstudie blir personen befordrad 

automatiskt genom att bli godkänd på proven och därför är personen i vår undersökning inte i 

lika stor grad beroende av ett socialt nätverk.  

 

Eftersom karriärvägen till auktoriserad revisor särskiljer sig från andra karriärvägar, genom 

kunskapsproven och att det inte finns tidigare forskning inom det här området, finner vi det 

intressant att utforska vägen till auktorisationen.  

 

1.2 Problem 

 
I denna studie vill vi studera vilka faktorer som kan påverka den tid det tar för en 

revisorsassistent att bli auktoriserad revisor. Vår utgångspunkt är att det tar fem år eftersom 

Revisorsnämnden har satt upp grundkrav som måste bli uppfyllda för att bli auktoriserad 

revisor (RNFS 2001:3). Det kan verka vara en verklighetsfrämmande forskning, att finna de 

faktorer som förklarar auktorisationstiden. Men auktorisationstiden är av största relevans för 

revisionsbyråerna och för karriärsinriktade revisorsassistenter.  

 

En revisionsbyrå kan använda sig av vår undersökning när de rekryterar. Genom att veta vad 

som påverkar auktorisationstiden kan revisionsbyråerna anställa de individer som 

överensstämmer med byråns behov. Om revisionsbyrån har framtida behov av fler 

auktoriserade revisorer kan de anställa de individer som har de förutsättningar som krävs för 

att bli auktoriserad på fem år.  
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Forskning på karriärframgång inom andra yrken har visat att framgång beror på olika faktorer. 

Om det finns liknande faktorer på karriärframgång inom revisorsyrket kan de individer som 

har som målsättning att bli auktoriserad på fem år använda sig av de här faktorerna. Tidigare 

undersökningar har visat att mentorn har en positiv effekt på karriärframgång (Sheridan, 

Slocum, Buda & Thompson, 1990). En individ som vet om det här väljer att ha en mentor för 

att uppnå sin karriärframgång tidigare.  

 

Vår forskningsfråga blir att försöka finna de här faktorerna på ett systematiskt sätt och 

eftersom det finns liknande faktorer från andra karriärundersökningar kommer vi där det är 

hänförligt till vår teori att använda oss av dem.    

 

1.2.1 Syfte 
 

Vi vill med vår undersökning förklara vilka faktorer som påverkar hur lång tid det tar att bli 

auktoriserad revisor. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 

I kapitel två tar vi upp vilken inriktning vi har använt oss av, vilket framför allt är den 

deduktiva. Vi redogör för varför det har blivit den här inriktningen, vilken teori vi har 

tillämpat och hur vi har valt att testa den.  

 

Kapitel tre börjar med en tidslinje som förklarar vägen till auktoriserad revisor vilken följs av 

de grundkrav som Revisorsnämnden har satt upp. Vi har sedan skildrat vår teori och efter det 

kommer de olika hypoteser som vi har format utifrån tidigare teorier. Kapitlet avrundas med 

en sammanfattning på hypoteserna.  

 

I kapitel fyra redogörs för vilken undersökningsmetod som har använts, följt av hur vi fick 

fram vårt urval. Därefter beskrivs vilken primär- och sekundärdata vi har använt för att 

insamla materialet. Vidare redogörs för enkätens utformning där vi beskiver vilka frågor som 

har använts för att få svar på våra hypoteser. Vi har gjort en bortfallsanalys som tar upp vårt 
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objektbortfall och vårt partiella bortfall. Kapitlet avslutat med en diskussion kring uppsatsens 

validitet och reliabilitet.  

 

I kapitel fem testar vi vår teori genom att analysera vårt empiriska material. Kapitlet börjar 

med en presentation av svarsfrekvensen av vår empiriska undersökning. Därefter följer en 

analys av var och en av våra hypoteser. Kapitlet avslutas med en analys på svaren av de öppna 

frågorna. 

 

Vår uppsats avslutas med kapitel sex där vi svarar på uppsatsens syfte; vilka faktorer som 

påverkar hur lång tid det tar att bli auktoriserad revisor. Kapitlet tar också upp hur 

revisorsassistenten och revisionsbyrån kan tillämpa vår teori. Kapitlet avslutas med förslag på 

fortsatt forskning.  
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2. METOD 
 

 
Målet med vår undersökning är att förklara vad det är som påverkar hur lång tid det tar att 
bli auktoriserad revisor. Vi har mest en deduktiv inriktning eftersom vi utgår ifrån tidigare 

teorier och undersökningar, men vi har även en induktiv inriktning eftersom vår teori inte är 
så stark att vi med säkerhet vet att vi får med alla förklarande faktorer. Vi har skapat en egen 

teori om faktorer som påverkar auktorisationstiden. Den testar vi på ett empiriskt material 
som erhålls genom att göra en surveyundersökning. Vi vill få fram generaliseringar av 

verkligheten och finna ett orsakssamband mellan den beroende faktorn som är den effektiva 
auktorisationstiden och de oberoende faktorerna.  

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 

Målet med vår undersökning är att förklara vad som påverkar hur lång tid det tar att bli 

auktoriserad revisor. Den här tidsperioden har vi valt att kalla auktorisationstiden.  

 

Vi har inte funnit några tidigare undersökningar som förklarar auktorisationstiden, och utan 

någon tidigare teori bör vi tillämpa en induktiv inriktning. Induktiv inriktning innebär att vi 

hämtar information ifrån auktoriserade revisorer och skapar sedan en teori som förklarar vad 

som påverkar auktorisationstiden. Det har tidigare gjorts undersökningar om individers 

karriärer i olika organisationer (Sheridan, Slocum, Buda & Thompson, 1990, Janasz & 

Sullivan, 2004, Kirchmeyer, 1998, Eddleston, Baldrige & Veiga, 2004). Dessa har handlat om 

faktorer som medför att en individ befordras. Det här är överförbart till vår frågeställning, då 

det handlar om att befordras till att bli auktoriserad revisor och därför kan vi i tillämpliga 

delar överföra karriärteorin i vår undersökning. När vi på det här sättet kunde utnyttja en teori 

om ett relaterat fenomen öppnade sig en deduktiv ansats som en möjlighet.  

 

Men det finns en skillnad mellan karriärundersökningar och vår undersökning. För en 

revisorsassistent finns grundkrav som regleras av Revisorsnämnden och för att bli befordrad 

krävs att personen blir godkänd vid det högre revisorprovet.  I karriärundersökningar handlar 

det mycket om social likhet där en person väljer en annan person som överensstämmer med 

gruppen (Staffsudd & Collin, 2003). Det är revisorassistenten själv som avgör när han/hon 

ska ansöka om att skriva sitt prov förutsättningarna är dock att grundkraven är uppfyllda. Det 
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här avviker från tidigare karriärundersökningar och innebär en prövning för vår deduktiva 

inriktning och öppnar vår undersökning för induktiva inslag då vi har en stark teori men bara i 

överförd betydelse. 

 

Vi har skapat vår teori om auktorisationstiden utifrån tidigare teorier, framförallt karriärteorier 

och forskning. Vår teori består av olika faktorer som vi anser påverkar auktorisationstiden. 

Med vår teori vill vi få fram generaliseringar av verkligheten och finna ett orsakssamband 

mellan den beroende faktorn auktorisationstiden och de oberoende faktorerna. Vi har strävat 

efter att vara objektiva i vår undersökning eftersom det kan göra att vi finner ny kunskap. För 

att lättare ta till sig ny kunskap krävs det att man inte har tagit ställning i forskningsfrågan 

eftersom man då tenderar att rikta forskningen åt endast ett håll. Vi vill förklara flera 

individers beteende istället för en individ och därför söker vi inte en helhetsförståelse genom 

att tolka en annan person. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003) 

 

Vi har skapat hypoteser utifrån vår teori som vi har valt att testa genom en 

surveyundersökning hos dem som är auktoriserade revisorer för att se om vi kan falsifiera 

hypoteserna (Darmer & Freytag, 1995). Därefter ska vi tolka och analysera vårt resultat.  

 

Insamling av svarsdata har vi fått genom en surveyundersökning. Surveyundersökningen 

gjordes genom en telefonintervju där vi ringde upp auktoriserade revisorer. Som underlag vid 

intervjun hade vi ett frågeformulär med väl strukturerade frågor. För att se hur 

frågeformuläret uppfattades av respondenten har vi testat det på en auktoriserad revisor innan 

vi börjar med våra telefonintervjuer (Ejlertsson, 1996). Under telefonintervjun lämnar vi en 

möjlighet för respondenten att komma med ytterligare förslag och kommentarer. De förslagen 

kan vi sedan återknyta till teorin och får därmed även en induktiv inriktning. (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2003).  

 

2.2 Kapitelsammanfattning 
 

Målet med vår forskning är att förklara och dra slutsatser om vad som påverkar hur lång tid 

det tar att bli auktoriserad revisor. Vi har skapat en egen teori där vi vill få fram 

generaliseringar av verkligheten och finna ett orsakssamband mellan den beroende faktorn 

auktorisationstiden och de oberoende faktorerna. Vi har strävat efter att vara objektiva i vår 
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undersökning eftersom det kan göra att vi finner ny kunskap. För att lättare ta till sig ny 

kunskap krävs att man inte har tagit ställning i forskningsfrågan eftersom man då tenderar att 

rikta forskningen åt endast ett håll. Vi saknar en teori som är hämtad från vårt område, 

auktorisationstiden och eftersom vi utgår ifrån tidigare kunskaper på ett närliggande område, 

karriär i organisationer har vi mest en deduktiv inriktning. Det induktiva inslaget 

framkommer i de öppna frågorna i surveyundersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisorns karriär                                                                                                                  Teori 

  8 

 

3. TEORI 
 

 
Det här kapitlet beskriver vår teori och vilka faktorer vi har valt att testa genom hypoteser. 
Men först inleds kapitlet med en tidslinje som följs av en beskrivning av Revisorsnämndens 

krav. Kapitlet avrundas med en sammanfattning av våra hypoteser med våra argument. 

 

3.1 Tidslinje 
 

Vi har utgått ifrån att vägen till att bli auktoriserad revisor börjar när individen har tagit sin 

gymnasieexamen. Individen börjar kanske arbeta och får arbetslivserfarenhet inom 

redovisning. Arbetet kan pågå under den akademiska utbildningen och fram till dess att 

individen blir anställd som revisorsassistent. Tiden mellan anställning som revisorsassistent 

och tills individen blir auktoriserad revisor kallar vi för total auktorisationstid. Den totala 

auktorisationstiden består av effektiv auktorisationstid och eventuellt arbetsavbrott. Effektiv 

auktorisationstid är den tiden som revisorsassistenten har arbetat heltid i sin anställning. I vår 

undersökning har vi utgått ifrån den effektiva auktorisationstiden. Alla individen gör inte 

arbetsavbrott, därför blir det mer jämförbart mellan individerna om man bortser ifrån 

arbetsavbrottet. Arbetsavbrott är uppehåll från arbetet som t.ex. föräldraledighet, 

tjänstledighet eller annan orsak tex. långtidssjukskrivning.  
 

 

 

Akademisk 
examen 

Anställning som 
revisorsassistent

Auktoriserad 
revisor 

Arbetslivser- 
farenhet 

Total auktorisationstidGymnasie 
examen 

ArbetsavbrottEffektiv 
auktorisationstid

Effektiv 
auktorisationstid 

Figur 3.1 Vägen till auktoriserad revisor. 
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3.2 Grundkrav 
 

För att bli auktoriserad revisor krävs universitets- eller högskoleutbildning på 160 poäng och 

minst 5 års praktisk utbildning. Utöver detta krävs revisorsexamen och dessutom högre 

revisorsexamen. Proven anordnas av Revisorsnämnden (FAR:s revisionsbok 2004). I 

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) står det att för att man ska blir auktoriserad 

revisor skall sökanden under de senaste 5 åren utövat revisionsverksamhet omfattande minst 

1500 timmar. Mer än hälften av dessa timmar skall ha avsett juridiska personer som enligt lag 

skall ha godkänd eller auktoriserad revisor. Uppdragen skall ha omfattat revisionsklienter 

inom olika branscher. 

 

I RNFS 1996:1 finns revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov. Fordringar för att 

få avlägga revisorsexamen delas upp i teoretisk och praktisk utbildning.  Den teoretiska 

utbildningen skall omfatta minst 120 akademiska poäng varav:  

• 60 p företagsekonomi, 

• 30 p juridik ( 20 p handelsrätt, samt 10 p beskattningsrätt) 

• 20 p övriga ämnen (information- databehandling, nationalekonomi, matematik samt 

statistik. 

• En uppsats på nivån över 40 p skall ingå 

 

Den praktiska utbildningen skall pågå under minst 3 år och motsvara minst 3 års 

heltidsarbete. Heltid anses motsvara 1600 timmar per år, 1500 timmar skall omfatta revision 

av aktiebolag. 

 

För det högre revisorsprovet krävs det 160 akademiska poäng med samma fördelningskrav 

som ovan samt ytterligare 40 poäng inom valfria områden. Den praktiska utbildningen om 

minst 3 år skall omfatta minst 1000 timmar revision varav mer än 500 timmar skall omfatta 

kvalificerad medverkan vid revision av företag som på grund av sin storlek eller av annan 

anledning är svåra att revidera. 

 

Personen som ansöker om auktorisation skall även vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom 

EES eller i Schweiz, Personen får inte heller vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare, 

vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för 
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någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat. Person skall också vara redbar och 

i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. (Moberg K, 2003) 

 

3.3 Faktorer som påverkar en persons effektiva auktorisationstid 
 

Den effektiva auktorisationstiden påverkas av individens egna karaktärsdrag, av de sociala 

egenskaper som varje person får genom sin relation i samhället, samt av den organisation som 

personen arbetar i. Nedan i figur 2 följer vår teori.  

 

Vi anser att individuella karakteristiska drag påverkar den effektiva auktorisationstiden. Vi 

hävdar att könet påverkar den effektiva auktorisationstiden och att det tar längre tid för en 

kvinna. När en kvinna får barn ändras ofta hennes värderingar, från att tidigare prioritera 

arbetet till att istället prioritera familjen. Vi anser att ålder påverkar den effektiva 

auktorisationstiden eftersom en yngre revisorsassistent har sin studieteknik färsk, vilket gör 

att de vet hur de ska studera för att minnas mer till provet. Vi anser att den effektiva 

auktorisationstiden påverkas av en stark motivation, en god hälsa baserad på 

konditionsträning och en stresstålighet. En person som har en starkare motivation tar till sig 

kunskapen från uppdragen mycket snabbare än en person som inte har lika stark motivation.  

Fysisk träning gör att en person orkar mer, tänker klarare och blir mindre sjuk. En person som 

har medelhög stressnivå upplever att hanteringsförmågan och förmågan till anpassning är 

större än den press personen utsätts för. 

 

I de sociala egenskaperna kommer en persons effektiva auktorisationstid att påverkas av 

personens arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete och sociala miljö. Både den sociala 

miljön som personen befann sig i under sin ungdom, d.v.s. klassursprung och den som 

personen befann sig i under sin utbildning, framförallt under sin akademiska utbildning. En 

person som föds i en högre social klass vet mer om vilka normer och värderingar som väntar 

dem eftersom personen har anammat föräldrarnas egenskaper och livsstil. En uppdragsgivare 

som har examen från en prestigefull skola väljer att ge de mer betydande uppdragen till en 

person som har examen från samma prestigefull skola eller från liknande prestigefull skola. 

Arbetslivserfarenhet av redovisning innan en person börjar arbeta på en revisionsbyrå gör att 

den får lättare att komma in i arbetsuppgifterna och förstå organisationskulturen.  
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Den organisation som revisorassistenten blir anställd i kan påverka den effektiva 

auktorisationstiden genom att erbjuda varierande arbetsuppgifter på grund av sin storlek, att 

ge stöd med en eller flera mentorer samt möjliggöra för den nyanställde att byta position 

under sin anställningstid. Den medelstora revisionsbyrån har tillräckligt många små och stora 

klienter för att revisorsassistenten ska få rätt förutsättningar inför revisorsproven. Mentorn 

kan dela med sig av sin kunskap och ge råd till personen om vad som är viktigt att kunna. En 

person som har bytt position ofta har fått arbeta med mer varierade uppdrag, får en bred 

erfarenhet. 

 

 

 

3.4 Individuella karateristiska drag 
 

3.4.1 Ålder 
 
Åldrandets påverkan på minne och tankeförmåga har varit ett omdiskuterat ämne under en 

lång tid. Genomgående har resultat visat att äldre individer presterar sämre än yngre. Men 

man har även kommit fram till att det kan vara andra faktorer som påverkar t.ex. miljön där 

man växt upp, levt och verkat i. (Grimby A & Grimby G, 2001) 

Ålder 
Kön 
Motivation 
Hälsa 
Stress 

Revisionskontorets storlek 
Mentor 
Byte av position 

Social klass  
Examensplats 
Arbetslivserfarenhet 

 

Effektiv 
auktorisationstid 

 

Individuella 
karateristiska 

drag 

Organisations
uppbyggnad 

Sociala 
egenskaper 

Figur 3.2 Faktorer som påverkar hur lång tid det tar att uppnå auktorisation. 
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Psykisk snabbhet är den tid som individen behöver för att uppfatta information och 

tankemässigt bearbeta innebörden av denna samt fatta beslut om reaktion. Forskningen har 

visat att det föreligger en skillnad beroende på ålder men det har även visat sig att det 

föreligger en skillnad mellan individer i samma ålder.  Förklaringen till denna skillnad mellan 

de yngre och äldre är att de äldre behöver mer tid för de centrala tanke- och 

beslutsprocesserna (Ibid.). 

 

Att kunna lösa kända uppgifter och hitta lösningar till okända uppgifter kallas 

problemlösningsförmågan. Problemlösningsförmågan varierar från individ till individ och är 

inte beroende av officiell utbildning eller bildad erfarenhet. Även här har man hittat skillnader 

i åldern där äldre presterar sämre trots att man har bortsett från tidsfaktorn. Men skillnaderna 

visar sig inte förrän vid högre ålder. (Ibid.) 

 

Spatial förmåga är en individs förmåga att uppfatta rumsliga sammanhang t.ex. hitta i olika 

miljöer, läsa eller rita en karta eller förstå ett mönster. Här är det svårighetsgraden på testen 

som påverkar d.v.s. tidsfaktorn gör att äldre presterar sämre än yngre. I de enklare testerna har 

det inte visat sig någon åldersskillnad men när svårighetsgraden ökar uppkommer 

åldersskillnader. (Ibid.) 

 

Tester som har gjorts på vårt primärminne eller vårt så kallade korttidsminne har visat att det 

försämras med en högre ålder. Tester har också gjorts på vårt arbetsminne, där individen skall 

återge uppgifter baklänges, de visar att den försämras med en hög ålder. (Ibid.).  

 

Vår teori är att åldern har en påverkan på den effektiva auktorisationstiden. För att kunna bli 

auktoriserad revisor måste man skriva två prov. Kunskapen till provet vinns genom praktisk 

erfarenhet och genom teoretisk kunskap. Den praktiska erfarenheten får man när man arbetar 

med olika uppdrag, den teoretiska erfarenheten får man bl.a. från de nya rekommendationer 

och regler som Redovisningsrådet ger ut. En yngre revisorsassistent kommer ofta direkt från 

skolbänken och har då sin studieteknik färsk, vilket gör att de vet hur de ska studera för att 

minnas mer till provet. En äldre revisorsassistent kan i och för sig ha en fördel genom tidigare  
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arbetslivserfarenhet (med högre ålder brukar ofta mer arbetslivserfarenhet förekomma), men 

erfarenheten kanske inte bygger uteslutande på erfarenhet som kan användas vid provtillfället, 

där det kan vara bättre att ha ett korttidsminne som en yngre revisorsassistent har.  

 

Hypotes 1: Stigande ålder ger en längre effektiv auktorisationstid.  

 
 

3.4.2 Kön 
 
3.4.2.1 Olika synsätt på kön 
Enligt den gammalliberala könsrollsideologin har alla människor samma värde. Män och 

kvinnor är lika, har samma naturliga rättigheter och därför ska jämlikhet råda mellan könen. 

Den romantiska könsrollsideologin tycker däremot att kvinnor och män är olika, men att de 

kompletterar varandra. Den marxistiska könsrollsideologin anknyter till den gammalliberala 

och innebär att alla kvinnor måste delta i samhällsarbetet för att könen ska bli jämställda. 

(Müntzing, 1976).  

 

Kön kan ses som kulturellt eller biologiskt betingat och egenskaperna kan ses som medfödda 

eller förvärvade genom erfarenhet alternativt socialt inflytande. (Jönsson, Molin & Nilsson, 

2003) 

 

Det biologiska synsättet förklarar att skillnaderna mellan män och kvinnor beror på genetiska 

olikheter. Redan i fosterstadiet och hos nyfödda barn som befinner sig i samma miljö visar 

könshormonerna skillnader i reaktioner och beteende. T.ex. så tittar pojkar mer än flickorna 

och flickorna lyssnar hellre. Det här visar att “de sociala könsrollerna” i stor utsträckning kan 

vara biologiskt grundade. (Müntzing, 1976).  

 

På israeliska Kibbutzer har det gjorts försök i att få bort flickors och pojkars stereotypa 

beteende. Tanken var att skapa ett könsneutralt samhälle där barnen har behandlats neutralt 

och könlöst. Pojkarna blev uppmanade att leka med dockor, sy och laga mat och flickorna 

uppmanades att spela fotboll, klättra i träd och kasta pil. Fördomsfullt språk och uttryck som 

”pojkar gråter inte” och ”små flickor smutsar inte ner sig” förbjöds. Trots detta visar studier 

efter nittio års kibbutzboende att kollektivens pojkar ständigt uppvisade ett aggressivt och 

olydigt beteende. Pojkarna bildade hierarkiska grupper, slogs och träffade ”avtal”. Flickorna 
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samarbetade, undvek konflikter, uppträdde tillgivet och delade med sig åt varandra. När de 

fritt fick välja ämnen i skolorna studerade pojkarna fysik och idrott, medan flickorna riktade 

in sig på att bli lärare eller sjuksköterskor. Deras biologi ledde dem mot yrken och 

sysselsättningar. (Pease, 1999) 

 

3.4.2.2 Könsfördelning i yrkeslivet 

I Sverige är vi för jämlikhet och tycker att det är självklart att kvinnor och män ska ha lika 

möjligheter att ta sig fram till toppositioner. Men trots detta är det fler män som innehar 

toppositioner (Elvin-Nowak, & Thomsson, 2004). I revisionsbranschen i Sverige år 2003 

fanns det 2485 personer som var auktoriserade revisorer, av de var 662 (25 %) kvinnor 

(Gustafson & Janson, 2003).  

 

Strukturer och processer inom organisationer är ofta könsbestämda. Tendensen mot 

homogena grupper där personer föredrar att vara tillsammans med personer som liknar en 

själv favoriserar systematiskt män i mansdominerade yrken (Elg & Jonnergård, 2004, 

Stafsudd & Collin, 2003). Att bli bekräftad som kvinna eller man är viktigt för att vi ska 

känna oss som hela människor och då blir det lättare att söka sig till de arbeten som bekräftar 

vårt kön. Att göra annorlunda kräver en ansträngning, ett visst risktagande och en otrygghet 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2004). Letha (1997) skriver att revisorsyrket har blivit ett manligt 

yrke genom hävd och det här kan missgynna kvinnorna.  

 

Tidigare undersökningar (Gutafson & Janson, 2003, Jönsson, Molin & Nilsson, 2003) visar på 

att det finns ett osynligt ”glas tak” för kvinnor. Glastaket finns på olika nivåer i olika 

organisationer. Glastaket kan ses som en barriär som gör det svårare för kvinnor att nå 

toppositioner. Det här kan leda till att det är svårare för en kvinna att bli auktoriserad revisor 

och därmed även att kvinnor har en längre effektiv auktorisationstid än männen.  

 

Inom organisationer finns även en tendens att belöna personer som är beredda att arbeta 

övertid. Privatlivet ses som separerat ifrån arbetslivet. Genom att studera hur kvinnor reagerar 

mot dessa villkor har det framkommit att kvinnan antingen måste ta till sig beteendet för att 

nå framgångar eller så måste hon vinna manliga egenskaper och attribut (Elg & Jonnergård, 

2004). En undersökning av revisionsbranschen bland SACO-medlemmar ger bilden av en tuff 

arbetsmiljö som kräver stora uppoffringar. Uppfattningen hos 43 % av de anställda var att 
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yrket varje vecka inkräktade på privatlivet, lika många jobbade över mer än 10 timmar i 

veckan. Av dem som tagit ut föräldraledighet ansåg 89 % att ledigheten har bromsat deras 

karriär och 63 % av dessa har avbrutit sin ledighet för att tillfälligt jobba (Johnson, 2003).  

 

Letha,b (1997) har gjort en undersökning på vilka för- och nackdelar det finns med att vara 

kvinna i revisorsyrket. Kvinnorna anser att de har fördelar i revisorsyrket genom att de har 

lättare att få kontakt med klienterna. Kvinnor har en mjukare attityd och har inte så 

prestigefylld framtoning som män vilket gör att klienterna i mindre utsträckning känner sig 

hotade och har därmed lättare att kommunicera med sin revisor. Kvinnliga revisorer är mer 

flexibla än manliga revisorer och har en bra helhetssyn vilket passar revisorsyrket. Att vara 

kvinna i en mansdominerad värld kan göra det lättare att synas och få positiv uppmärksamhet. 

Flera tillfrågade kvinnor anser att det finns nackdelar med revisorsyrket. Några kvinnor anser 

att män föredrar att arbeta med andra män och att kvinnor inte får en chans att visa sin 

kompetens. Andra anser att de klienter som väljer revisor i huvudsak är män och att det för 

många av dem ligger närmare till hands att välja en man till revisor (Lethb, 1997, Elg & 

Jonnergård, 2004). Att kvinnor inte har tillgång till samma nätverk och umgängesformer som 

männen kan också vara en nackdel när det gäller att bli vald till revisor i ett bolag. Kvinnorna 

framhåller att de ständigt måste bevisa sin kompetens för att bli accepterade. Kvinnorna 

tycker det är svårt att kombinera arbete och familj p.g.a. övertid samt behålla kontakt med 

klienter under föräldraledigheten. (Lethb, 1997)  

 

För de som tillhör en könsminoritet finns det nackdelar för hur de kommer in och blir 

accepterade i en organisation. Att vara synlig och uppfattas som kompetent är viktigt för nya 

medlemmar för att de ska kunna bli befordrade och bli valda i rätt uppdragsteam. (Elg & 

Jonnergård, 2004) 

 

På Nya Zeeland har det gjorts en undersökning av jämlikheten hos revisorer där det framkom 

att kvinnorna har en lägre position än männen. Kvinnans position beror på att hon valt att 

arbeta färre timmar i veckan och att hon har lägre karriärsmål. (Whiting & Wright, 2001).  

 

Undersökningen på Nya Zeeland kan jämföras med Gustafson & Janson (2003) undersökning 

om kvinnliga revisorer i Sverige. Gustafson & Janson (2003) har i sin undersökning kommit 

fram till att kvinnor väljer att prioritera barn och familj och att det inte är revisionsbyrån som 
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hindrar dem ifrån att göra karriär. Gustafson & Janson (2003) har också kommit fram till att 

det är svårt för en kvinna att komma tillbaka efter föräldraledigheten eftersom kvinnan har 

tappat mycket i sin yrkesroll såsom klienter, kunskap, nyheter och uppdateringar. 

 

Det högre revisorsprovet bygger på erfarenheten som revisorsassistenten fått genom att arbeta 

med olika uppdrag. Uppdragen varierar beroende på det reviderade företagets storlek, 

svårigheten att revidera det och vilken bolagsform företaget drivs i. I en undersökning blev 

kvinnorna tillfrågande om det var lättare eller svårare att som kvinna få de uppdrag som de 

strävade efter. Svaret blev att 43 % ansåg att det var något svårare för kvinnor. (Leth b, 1997).  

Har kvinnorna svårt att få de uppdrag de strävar efter kommer detta innebära att det tar längre 

tid för dem att få den breda erfarenheten som krävs för att klara det högre revisorsprovet och 

därmed blir den effektiva auktorisationstiden längre för en kvinna än för en man.  

 

Gustafson & Janson (2003) skriver att det anställs lika många män som kvinnor och att de 

unga kvinnliga revisorsassistenterna är mer benägna än äldre kvinnor att prioritera arbetet 

vilket indikerar att det är en tidsfråga innan det blir fler kvinnor på de högre positionerna t.ex. 

auktoriserad revisor.  

 

Vi tror att könet påverkar hur lång tid det tar att bli auktoriserad revisor och att det tar längre 

tid för en kvinna. Revisorsyrket är ett manligt yrke och det framkommer att klienter och 

kolleger omedvetet väljer en man istället för en kvinna till uppdragen. Mannen har ett större 

socialt nätverk vilket ytterligare främjar att mannen oftare än en kvinna blir vald till revisor. 

När en kvinna får barn ändras ofta hennes värderingar, från att tidigare mest prioritera arbetet 

till att istället prioritera familjen. En kvinna som är föräldraledig förlorar mycket i sin 

yrkesroll så som klienter, kunskap, nyheter och uppdateringar. Det här kan innebära att det tar 

längre tid för en kvinna att få den breda erfarenhet som krävs för att klara det högre 

revisorsprovet. Det här innebär att en kvinna får en längre effektiv auktorisationstid.  

 

Hypotes 2: En kvinna har en längre effektiv auktorisationstid. 
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3.4.3 Motivation 
 

För att uppnå de mål man har, måste man ha motivation och en drivkraft. Motivation 

definieras som: en inre process som påverkar beteendens inriktning, styrka och uthållighet. 

Begreppet används av psykologer för att förklara hur inre faktorer påverkar människor att 

inrikta sig mot speciella mål. (Karlsson, 2004)  

 

Motivationsteorier ser människan som en individ som söker det nya och okända, individen är 

meningsskapande och gränsöverskridande. Individen rör sig hela tiden mot sitt 

självförverkligande. En av dessa motivationsteorier är Maslows behovspyramid. Maslow 

ansåg att människan har olika behov som utgör drivkraften för individens beteende. De här 

behoven måste tillfredställas för individens utveckling och trivsel. Behoven på en lägre nivå 

måste vara uppfyllda innan behoven på en högre nivå kan bli det. Maslow delar in de här 

behoven i två olika kategorier, bristbehovet och växtbehovet. Bristbehovet är nödvändigt för 

individens fysiska, psykiska och sociala överlevnad. Växtbehovet motiverar oss att utveckla 

vår potential fullt ut. Det är enbart bristbehoven som kan mättas. Maslow uppfattade 

växtbehovet som det högsta uttryckssättet för mänsklig motivation. (Karlsson, 2004). 

 
Självförverkligande 

behov, 

                                                                    Estetiska behov:                                                 Växt behov 

symmetri ordning 

och skönhet 

Kognitiva behov: 

att veta, förstå och undersöka 

Behov av uppskattning: 

att uppnå saker och ting, vara duktig, 

få beröm och erkännande. 

                                                            Behov av kärlek: att vara accepterad,        Brist behov 

älskad och få höra till 

Behov av säkerhet och trygghet 

 

Fysiologiska behov; mat, sömn, törst etc. 

 

Figur 3.3 Maslows behovspyramid. (Karlsson, 2004, s 278) 
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Det finns olika perspektiv inom motivationspsykologin. Ett utav de här är det kognitiva 

perspektivet som inriktar sig på teorin om förväntning och värdering. Den här teorin visar att 

det är beroende på hur starka förväntningar individen har på ett uppsatt mål och hur högt 

individen värderar detta mål som avgör hur stark motivationen är. (Karlsson, 2004).  

 
 

Enligt ovanstående figur varierar den effektiva auktorisationstiden beroende på 

revisorsassistentens mål och förväntningar. Om revisorsassistenten har stark motivation kan 

det bero på att han/hon ser på auktorisationen som ett viktigt mål i karriären d.v.s. ett mål som 

har hög prioritet. Det beror också på att revisorsassistentens förväntningar är starka. 

Förväntningarna på målet kan vara högre lön, status eller inre tillfredställelse.  Är 

ovanstående uppfyllt d.v.s. revisorsassistenten har auktorisationen som ett högt prioriterat mål 

och starka förväntningar, menar vi att den effektiva auktorisationstiden blir kortare.  

 

Ett viktigt motivsystem för inlärning är intresset. Intressets pedagogiska värde har framhållits 

av Albert Einstein:  

 

”De bästa motiven för arbete i skolan och i livet är glädjen över själva arbetet, glädjen över 
arbetets resultat och medvetandet om dessa resultats betydelse för samhället.” 

(Madsen & Egidius, Inlärning och motivation, 1976, s 37) 

 

 

 

Högt 
värderade mål

Lågt 
värderade mål

Stark  
motivation 

Svag 
motivation 

Måttlig 
motivation 

Måttlig motivation 
Starka 

förväntningar 

Svaga 
förväntningar 

Figur 3.4 Förhållande mellan förväntningar och värdering av målet.  

(Karlsson, 2004, s 273) 
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Enligt Madsen och Egidius (1976) har Einstein betonat betydelsen av tre olika motiv, som 

ingår i intresset:  

a) aktivitetsmotiv (glädjen över själva arbetet)  

b) prestationsmotiv (glädjen över arbetets resultat)  

c) sociala motiv (medvetandet om resultatens betydelse för samhället)   

De skriver även att ett fjärde motiv finns med underförstått: det intellektuella motivet (att 

komma på något nytt, att utforma något nytt, vars verkan man är nyfiken på). (Madsen & 

Egidius, 1976). 

 

Murray (1967) skriver i sin bok att det har gjorts undersökningar som visat att individer med 

ett starkt prestationsmotiv lär sig och utför responsen snabbare och bättre än de som har ett 

svagt prestationsmotiv. Han påpekar också att individer med hög prestationsmotivation inte 

alltid får bra resultat. Om uppgifterna är tråkiga och rutinmässiga känner inte individen någon 

utmaning och prestationskänslan blir inte engagerad. Även French och Thomas (Heinonen, 

1972) har gjort undersökningar där det framkom att individer som hade stark motivation 

uppnådde bättre resultat än de individer som hade svagare motivation. Enligt Madsen och 

Egidius (1976) uppkommer prestationsmotivet i konkurrenssituationer. 

Konkurrenssituationen kan vara både mellan andra individer men även en individs konkurrens 

med sig själv.  

 

Vår teori är att motivationen kan vara en påverkande faktor på den effektiva 

auktorisationstiden. En revisorsassistent som har en starkare motivation tar till sig kunskapen 

från uppdragen mycket snabbare än de individer som inte har lika stark motivation.  Det beror 

på att en revisorsassistent med starkare motivation är mer benägen att fråga och ta reda på den 

kunskap som han/hon behöver. Han/hon ser även till att få en jämn fördelning av uppdragen 

d.v.s. revisorsassistenten ser till att få revidera både stora och små företag. En 

revisorsassistent som inte har stark motivation bryr sig inte på samma sätt eftersom han/hon 

inte har auktorisationen som ett lika högt värderat mål. En revisorsassistent som har starkare 

motivation anser vi även kan ha ambitionen till att studera på sin lediga tid för att på så sätt 

inhämta kunskapen tidigare. Det här gör att en revisorsassistent med starkare motivation 

klarar av revisorsproven mycket tidigare.  

 

Hypotes 3: En starkare motivation ger en kortare effektiv auktorisationstid.   
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3.4.4 Hälsa 
 

För att hålla sig frisk är regelbunden motion mycket viktig, enligt Hjärt-Lungfonden. Risken 

att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom i förtid är i stort sett halverad hos en regelbundet fysiskt 

aktiv man eller kvinna jämfört med en helt fysiskt inaktiv jämnårig person. (Hjärt-

Lungfondens hemsida, 2004)  

 

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger energiomsättning. Exempel på fysisk 

aktivitet är konditionsträning och styrketräning. Konditionsträning får man genom att utföra 

aktiviteter som främst bidrar till att förbättra syreupptagningsförmågan, så som löpning, 

simning, cykling eller liknande. Kroppens förmåga att ta upp syre beror på hur god kondition 

individen har. Styrketräning är medveten och planerad typ av muskelaktivitet. För att må bra 

måste vi träna regelbundet, konditionen är en färskvara som snabbt försämras av inaktivitet. 

(Ibid.) 

 

Regelbunden fysisk träning ger psykiska hälsoeffekter som bättre humör, bättre 

självförtroende och bättre livskvalitet. (Sahlin och Hofvendahl, 2002) Förutom de psykiska 

hälsoeffekterna bidrar fysisk träning till en ökad fysisk prestationsförmåga vilket gör att vi 

orkar mer. Utöver ökade psykiska och fysiska hälsoeffekter bidrar fysisk träning till ett bättre 

immunförsvar vilket leder till att risken att bli sjuk minskar. Därmed har vi tre hälsoeffekter 

som uppkommer av regelbunden fysisk träning. 

 

Figur 3.5 visar sambandet mellan fysiskt träning och arbetsliv. Fysisk träning leder till tre 

olika hälsoeffekter, livskvalité, uthållighet och bra immunförsvar. Hälsoeffekterna påverkar i 

sin tur arbetslivet.  
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Hälsa kan vara en påverkande faktor för hur lång tid det tar att bli auktoriserad revisor. Hur vi 

mår påverkar vårt arbete och fysisk träning gör att vi mår bättre. De psykiska hälsoeffekternas 

betydelse i arbetslivet är att individen tänker klarare och blir mer positiv till sitt arbete. De 

fysiska hälsoeffekterna gör att individen får en bättre kondition och orkar mer. Revisorn 

måste vara i god form under de riktigt jobbiga perioderna t.ex. under Januari och Februari 

månad då klienternas bokslut måste färdigställas. Bra immunförsvar gör att man blir mindre 

sjuk. Genom att man inte sjukskriver sig blir det inget arbetsavbrott. Sjukdom i sig gör att 

man känner sig utmattad och inte presterar lika bra. En person måste träna regelbundet för att 

upprätthålla sin kondition och känna de positiva effekterna av fysisk träning på arbetslivet.  

 

Hälsa påverkas på kort sikt av fysisk aktivitet. På lång sikt påverkas hälsan också av sådant 

som rökning, matvanor och alkohol. De här faktorerna kan vi förmodligen bortse ifrån 

eftersom de inverkar på prestationsförmågan senare i individens liv. 

 

Hypotes 4: Fysisk träning ger en kortare effektiv auktorisationstid. 

  

Hypotes 4a: Ju fler gånger personen tränar i veckan, desto kortare blir den effektiva 

auktorisationstiden. 

 

 

 

FYSISK 
TRÄNING 

Psykisk välstånd 

Fysiskt välstånd  

Bra immunförsvar

ARBETSLIV 

Figur 3.5 Tre hälsoeffekter av regelbunden fysisk träning som tillsammans ger ett 
bättre arbetsliv. 
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3.4.5 Stress 
 

Enligt Tore Sahlin och Stefan Hofvendahl (2002) är stress kroppens reaktion på de krav, 

utmaningar, hot eller belastningar som den utsätts för. Det är vår egen värdering av 

situationen som styr kroppens stressreaktion. Vad vi upplever som stressande skiljer sig från 

person till person. En belastning som en person tycker är svårt att hantera kan göra att den 

personen känner sig stressad, medan en annan person vet hur situationen ska hanteras och då 

upplever inte den personen stress.  

 

Sahlin och Hofvendahl (2002), skriver att stress formar vår livsstil, bestämmer takten och 

avgör vår livsrytm. Författarna skriver om positiv stress och negativ stress. Positiv stress ger 

ökad koncentrationsförmåga, ökad inspiration och kreativitet, större engagemang, ökad 

energi- och prestationsnivå. Negativ stress ger minskad koncentrationsförmåga, ovilja till 

engagemang, svårigheter att fatta beslut och en tendens att bli irriterad och arg.  

 

Även Dr Hilary Jones (1999) tar upp negativ- och positiv stress i sin bok ”Handbok i 

stresshantering”. Med hjälp av Yerkes-Dodsons kurva beskriver författaren balansen mellan 

stressens positiva och negativa effekter på prestationsförmåga och effektivitet. När pressen 

ökar så ökar även effektiviteten och prestationsförmågan, men bara till en viss grad. Om 

pressen fortsätter att öka kommer den att orsaka oro och ångest och sänka 

prestationsförmågan och effektiviteten. 
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Figuren ovan visar att stress upplevs som positiv när man ligger runt toppen av kurvan, då 

känner vi oss säkra och har kontroll över situationen vi befinner oss i. Kurvan börjar gå neråt 

när vår hanteringsförmåga överträffas av de utmaningar som vi ställs inför, det gör att vi 

känner oss överbelastade, oroliga och irriterade, vilket kan vara stressframkallande i sig. (Dr 

Jones, 1999)  

 

Kurvan börjar med negativ stress, som förvandlas till positiv stress och går slutligen tillbaka 

till negativ stress. Positiv stress börjar när vi utsätts för lite stress. Positiv stress omvandlas till 

negativ stress när personen blir överbelastad. Individen tappar då kontrollen och känner sig 

otillräcklig, orolig och utmattad. Vid långvarig negativ stress får individen inte någon vila och 

den pågående stressreaktionen sliter på kroppen. Det här kan leda till utbrändhet och 

stressrelaterade sjukdomar. En för låg stressnivå stimulerar inte och en för hög stressnivå 

leder till utbrändhet. En person som har uppnått balansen mellan låg och hög stressnivå kan 

hålla sig runt toppen av kurvan.  

 

Stephen Williams (1995) förklarar stress med hjälp av sin fyrvägsmodell (figur 3.7). Williams 

förklarar stress som utfallet av en process som börjar med en upplevd press. Vad som upplevs 

som pressande är beroende på individens personlighet. När den upplevda pressen överstiger 

Prestations
förmåga 

Hög 

Låg 

  Låg Stressnivå                    Hög 

uttråkad 

effektiv 

stimulerad 

skärpt 

oberörd 

topp 

minskad effekt

mindre skärpt 

överbelastad 

orolig 

utmattad 

irriterad 

utbränd 

Positiv stress 

Negativ stress 

Figur 3.6 Yerkes-Dodsons kurva visar hur prestationsförmåga, stress och känslor 

hänger ihop (modellen baseras på Yerkes-Dodsons kurva som Dr Hilary Jones 

(1999) har i sin bok, s 73). 
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individens förmåga att hantera situationen uppstår stress. Vår personlighet påverkar vår 

kapacitet att hantera press och huruvida vi har en tendens att vara stressbenägna eller 

stressresistenta.  

 

 
 

Modellen visar det samband som råder mellan de fyra komponenterna och förhållandet mellan 

dem. De fyra komponenterna är effekter, källor till press, personlighet och 

hanteringsmekanismer. Stressens effekter bestäms av den kraft som utövas av press, som 

väger mot hanteringsförmågan, de pilar som pekar mot visaren. En ökning av mängden press 

får visaren att peka uppåt och resultera i en större mängd negativa effekter. En minskning av 

pressen får motsatt effekt. Vår personlighet fungerar som en dämpande eller förstärkande 

faktor på stressens effekt. Om balanspunkten flyttas åt höger, kommer pilen att peka på 

negativ effekt, det illustrerar en stressbenägen personlighet. För en motståndskraftig, 

stressresistent personlighet ligger balanspunkten längre åt vänster. I det här fallet krävs det 

större kraft för att visaren ska peka mot negativ effekt. Pressen vägs mot hanteringsförmågan, 

om personen har en välutvecklad hanteringsmekanism kommer den att uppväga pressen och 

reducera de negativa effekterna. Enligt Williams (1995) handlar stress om balans.  

 

”Våra liv befinner sig i balans då vår upplevda hanteringsförmåga, vår förmåga till 
anpassning, är större än den press vi utsätts för”. 

 (Williams, Press utan stress, 1995, s 52) 

Hanteringsmekanismer
Källor till 

press 

Negativa 

Positiva 

E
F
F
E
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E
R 

Personlighet 
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Figur 3.7 Stressens fyrvägsmodell. (Williams, 1995, s 52) 
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Vår teori är att stress kan vara en påverkande faktor för hur lång tid det tar för en 

revisorsassistent att bli auktoriserad revisor. För en person med stressbenägen personlighet 

kommer press att ge upphov till negativa effekter enligt Williams (1995). Enligt Yerkes-

Dodsons kurva (figur 3.6) måste vi känna lite stress för att bli stimulerade och känna positiv 

effekt. Revisorer har ofta flera kunder under samma tidsperiod, då är det viktigt att kunna 

organisera och prioritera i arbetet för att alla klienter ska bli nöjda. Om revisorn inte klarar av 

att hantera kraven blir han/hon stressad vilket leder till ett sämre resultat. Om man ser från 

Williams (1995) stressbenägna personlighet kommer den personen att känna negativa effekter 

av press. En stresskänslig person enligt Yerkes-Dodsons kurva kommer att känna lite positiv 

stress i början men när pressen ökar kommer den inte att klara av att hålla sig på toppen av 

kurvan. Upplever revisorsassistenten negativ stress tar hon/han inte på sig nya uppdrag p.g.a. 

av att revisorsassistenten känner sig överbelastad. Varierande uppdrag av olika branscher är 

nödvändigt för en revisorsassistent för att bli auktoriserad revisor. Därmed kan det antas att 

det tar längre tid att få sin auktorisation om man har en stressbenägen/stresskänslig 

personlighet.  

 

En stressresident personlighet har enligt Williams (1995) en välutvecklad 

hanteringsmekanism som uppväger pressen och gör att personen upplever positiva effekter av 

stress. Enligt Yerkes-Dodsons kurva ligger den stresståliga personligheten på toppen av 

kurvan och känner positiv stress. Yerkes-Dodsons kurva visar något som fyrvägsmodellen 

inte visar. Nämligen att en person inte kan känna positiv stress hela tiden. Om kraven känns 

mindre stimulerade kommer personen att uppleva stress p.g.a. hanteringsförmågan överträffar 

de utmaningar som livet ställer personen inför, den kommer att känna sig frustrerad och 

uttråkad, vilket kan vara stressframkallande i sig (Dr Jones, 1999). Ett exempel för en sådan 

situation kan vara när revisorsassistenten har uppdrag, som inte känns stimulerande och det 

här leder till negativ stress. Därmed kan det antas att även för en stressresident/stresstålig 

person tar det längre tid att bli auktoriserad revisor.  

 

På Yerkes-Dodsons kurva presterar individen bäst vid medelhög stressnivå. Även på 

fyrvägsmodellen ser man att visaren pekar på balans mellan negativ och positiv effekt. Därför 

antar vi att en revisorsassistent som har en medelhög stressnivå blir snabbare auktoriserad. 

 

Hypotes 5: En medelhög stressnivå ger en kortare effektiv auktorisationstid. 
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3.5 Sociala egenskaper 
 

3.5.1 Social klass 
 

Social klass kan tolkas ur ett ekonomiskt perspektiv där grupperingarna sker efter likheter och 

skillnader i anställningspositioner. Anställningspositioner används för att avgöra skillnader i 

yrkesgrupperingar i olika dimensioner av svårigheter i arbetsuppgifterna, kvalifikationer och 

anställningsstatus. Anställningsstatus är uttryck för om personen är självanställd d.v.s. har ett 

eget företag eller om personen är anställd av någon annan. (Bihagen, 2000) 

 

Frykman (Molin & Ågren, 1991) beskriver att det i skolan finns två prestigeskalor. Den ena 

handlar om vem som är bäst och den andra handlar om vem som är populärast bland 

kamraterna och kommer främst. För att hamna i någon av prestigeskalorna är det viktigt att 

barnen har en säkerhet. Frykman menar att de barn som har föräldrar med intellektuella yrken 

har den säkerheten given. Säkerheten skapas under uppfostran, där uppfostran inte bara 

handlar om intellektuella färdigheter utan om att ifrågasätta, ha en kritisk distans, lära sig ett 

sätt att hantera begrepp, kunskaper och människor. Genom sin uppfostran lär de sig bland 

annat etikett, smak och val av kläder. Hemma kan barnen diskutera det som sades i skolan och 

ifrågasätta sin lärare och diskussionen blir i sig en utbildning. (Molin & Ågren, 1991). 

 

David McClelland påstår att motivationens styrka i hög grad är beroende av miljön och då 

speciellt av uppfostran, där föräldrarna har uppfostrat barnen till att tidigt klara av uppgifter 

själva. (Madsen & Egidius, 1976) 

 

I en karriärstudie (Stafsudd & Collin, 2003) framkom det att personer som hade 

företagsledande positioner hade sociala likheter. Individer tenderar att definiera sig själva 

efter sociala kategorier. Beteendemönster kan förutsägas genom att studera vilka värderingar 

och attityder som personen har. Värderingarna och attityder kan bero på vilken social 

bakgrund en person har.  

 

Anders Isaksson har undersökt hur landet väljer sin elit med inriktning på politiken. Isaksson 

har kommit fram till att det säkraste sättet att hamna i eliten är att låta sig födas in i den. 

Isaksson skriver också att för den som tillhör rätt familj med rätt social bakgrund är vägen till 
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toppen alltid kortare än för andra och därmed ökar också sannolikheten att lyckas. 

Undantagen finns, ett fåtal startar tomhänt och tar sig själva upp i klasshierarkin. De här 

undantagen bekräftar regeln att social och ekonomisk kompetens både anrikas och reduceras i 

en stegvis process. För de personer som har tagit sig till eliten eller fötts in i den, har på vägen 

dit fått tillgång till status, kontakter och liknande komparativa fördelar i konkurrensen mot 

andra. (Isaksson, 1994).  

 

Annika Engström har gjort en undersökning av svenskarnas uppfattning till klassamhället. 9 

av 10 svenskar anser att vi lever i ett klassamhälle. Annika har kommit fram till att de 

medvetna satsningarna på att utjämna utbildningsskillnader inte har lyckats. Idag är det 

fortfarande så att arbetarnas barn i större utsträckning lämnar skolan utan fullständiga betyg, 

väljer gymnasieprogram som leder till arbetaryrken och inte går vidare i samma utsträckning 

till högskolan. (Engström, 2004). 

 

Jordahl (2003) skriver att enligt högskoleverkets rapport 2002 går bara 23 % av elever ifrån 

arbetarklassen vidare till högskolestudier jämfört med 69 % av barn till tjänstemän. Om en 

person kommer ifrån en tradition där människor är tjänande förs det över till barnen och det är 

otroligt svårt att bryta de mönstren. På samma sätt blir det för en som föds i en högre klass, 

här kommer barnet att anamma föräldrarnas egenskaper och livsstil. För de barn som har 

vuxit upp i en familj där föräldrarna är akademiker och kanske har intellektuella yrken, så har 

barnet större förutsättningar att skaffa sig ett liknande jobb. Det beror på att personer ifrån 

samma klasser har samma språkkultur och förstår varandra bättre. (Johnson, 2004).  

 

Revisorsyrket kräver högskolestudier och därför är det sannolikt att de flesta har en social 

bakgrund ifrån de övre klasserna. Eftersom det är mer sannolikt att de som arbetar i 

revisorsyrket kommer ifrån en högre social klass, kan det antas att de personer ifrån 

arbetarklassen som tar sig dit har svårt att kommunicera, eftersom det finns skillnader i 

språkkulturerna mellan klasserna. De personer som har föräldrar med intellektuella yrken har 

ett försprång i sin karriär eftersom de vet mer om vilka normer och värderingar som väntar 

dem om de väljer ett liknande yrke som sina föräldrar. Vi anser att personen har fördelar i sitt 

yrkesval, eftersom personen under sin uppväxt och karriär troligtvis har haft fler  
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konversationer med sina föräldrar där de har ifrågasatt och varit kritiska. Det här kan ha gett 

dem mer kunskap och färdigheter som hjälper dem i yrkeslivet och karriären. 

 

Hypotes 6: En stigande social klass ger en kortare effektiv auktorisationstid. 

 

Vi anser att den effektiva auktorisationstiden blir kortare om man föds i en familj där någon 

av föräldrarna arbetar med redovisning eller revision. Genom att födas i en familj där någon 

av föräldrarna är revisor eller dylikt kommer barnet att präglas av föräldrarnas egenskaper och 

kunskaper. Personen får fördelar i livet genom att ta till sig och påtvingas föräldrarnas 

ambitioner. Personen tar också del av föräldrarnas sociala nätverk och om någon förälder är 

revisor får barnet tidigt lära känna fler personer inom branschen. Personen har också lättare att 

få uppdrag eftersom föräldrarna hjälper dem genom sina kontakter.  

 

Hypotes 6a: Om en person är född i en familj där någon av föräldrarna arbetar med 

redovisning eller revision ger det en kortare effektiv auktorisationstid. 

 
 

3.5.2 Examensplats 
 

I Sverige har vi ett antal skolor med ekonomutbildning som anses vara mer prestigefulla än 

andra. För att komma in i en prestigefylld skola ligger genomsnittsbetygen till antagning 

mycket högt. Anledningen till att vissa skolor anses mer prestigefulla än andra kan vara; 

skolans attraktionskraft hos näringslivet och hos de blivande studenterna samt mängden 

resurser som läggs ned på varje student (Göteborgs Posten, 2003). Examen från en 

prestigefull skola är en signal på förmåga, eftersom det är svårare att komma in i en 

prestigefull skola och ännu svårare att få en examen från en sådan skola (Stafsudd & Collin, 

2003). 

 

Stafsudd och Collin (2003) som har gjort en modell som förklarar vad som påverkar 

hierarkisk position. De kom fram till att skolans prestige är en förklarande faktor för 

hierarkisk position. Stafsudd och Collin (2003) har tagit upp Pfeffers argument om 

förutsägelse av attityd och uppförande för att förklara varför en prestigefull skola kan påverka 

hierarkisk position. Ett exempel på förutsägelse av attityd och uppförande är att; en 

rekryterare som har examen från en prestigefull skola tenderar att befordra personer från sin 
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egen skola eller från en liknande prestigefull skola. Genom att ha liknande erfarenheter har 

personerna lättare att kommunicera med varandra, eftersom de har samma bakgrund. 

(Stafsudd & Collin, 2003). 

 

Vi anser att om revisorsassistenten har utbildning från en prestigefull skola blir hans/hennes 

effektiva auktorisationstid kortare än en person som har utbildning från en mindre prestigefull 

skola. Att den effektiva auktorisationstiden är kortare för en person som har examen från en 

prestigefull skola kan ha två orsaker. För det första att en uppdragsgivare som har examen 

från en prestigefull skola väljer att ge de mer betydande uppdragen till en person som har 

examen från samma prestigefull skola eller från en liknande prestigefull skola. För det andra 

att klienter väljer att ha en revisor som har examen från en prestigefull skola för att det är en 

signal på god förmåga. 

 

Hypotes 7: Om en person har examinerats från en prestigefull skola ger det en kortare 

effektiv auktorisationstid. 

 

 

3.5.3 Arbetslivserfarenhet  
 

Innan en person börjar arbeta som revisorsassistent på en revisionsbyrå kan personen ha fått 

arbetslivserfarenhet av redovisning. En person kan ha fått arbetslivserfarenhet från 

sommarjobb eller från ett extrajobb. Arbetslivserfarenhet är eftertraktat hos rekryterare av 

nyexaminerade studenter för ingångspositioner (Anakwe & Greenhaus, 2000). Även en 

person som har en längre arbetslivserfarenhet kan börja som revisorsassistent på en 

revisionsbyrå. 

 

Anakwe och Greenhaus (2000) har undersökt relationen mellan arbetslivserfarenhet och 

effektiv anställningssocialisation i USA. Variablerna i den undersökningen var utmärkande 

drag av arbetslivserfarenhet och indikationer på effektiv socialisation. En undersökning 

gjordes med 131 nyexaminerade studenter vilka var deltagare i ett karriärutvecklings 

program. Undersökningen visade ett samband mellan arbetslivserfarenhet och effektiv 

socialisation. Ju mer liknade de nuvarande arbetsuppgifterna personen hade erfarenhet av 
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innan anställning till ny organisation, desto större var personens kunskap och förståelse av 

kulturen i organisationen.  

 

Det fanns inte någon förklaring mellan tidigare arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifts 

behärskande. D.v.s. att ha någon typ av arbetslivserfarenhet innan man anställs på företaget 

har ingen påverkan på en nyanställds inlärning av de nya arbetsuppgifterna. Ankwe och 

Greenhaus (2000) hade två möjliga förklaringar till det här resultatet. För det första att de 

svarande kanske inte hade någon heltidsanställning under en längre tid före sin nuvarande 

anställning och för det andra att svarande kanske inte hade arbetat med jämförbara 

förväntningar och samma grad av ansvar som i det nuvarande arbetet. 

 

Vi anser att en person som har arbetslivserfarenhet av redovisning innan den börjar arbeta på 

en revisionsbyrå har lättare att komma in i arbetsuppgifterna och förstå organisationskulturen. 

Genom att ha en erfarenhet ifrån en tidigare arbetsplats kommer personen att få en effektiv 

socialisation, d.v.s. personen kommer lättare in i gemenskapen med arbetsgruppen, får lättare 

förståelse för företagskulturen och får snabbare rollklarhet. Har personen lätt att komma 

överens med sina nya medarbetare får den ett socialt nätverk som stödjer personen genom att 

ge de uppdrag som krävs. Att ha social trygghet på arbetsplatsen gör att personen känner sig 

trygg med sina medarbetare. Det blir enklare att fråga om tips och råd på uppdrag och därmed 

blir den effektiva auktorisationstiden kortare. Arbetslivserfarenhet av redovisning och 

revision leder inte till erfarenhet som kan utnyttjas vid själva auktorisationen, utan det leder 

till att det blir lättare att etablera sig på en revisionsbyrå. Arbetslivserfarenhet ger effektiv 

socialisation oberoende på hur lång arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete en person har. 

Därför blir vår första hypotes; 

 

Hypotes 8: Arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete ger en kortare effektiv 

auktorisationstid. 

 

En person som har arbetat med redovisning har under den perioden tagit till sig information 

som personen annars först hade fått vid sin anställning. Genom att ha en baskunskap kan 

nykomlingen fortare gå vidare med att samla in ny information. Anakwe och Greenhaus 

(2000) kom fram till att det inte fanns någon förklaring mellan tidigare arbetslivserfarenhet 

och arbetsuppgifts behärskande. Men vi anser att om en person har haft en heltidsanställning 
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på en ekonomiavdelning, där personen hanterade redovisningsarbeten, har tillräckligt med 

baskunskap för att få nytta av det vid sin arbetsuppgiftsinlärning när personen börjar arbeta 

som revisorsassistent. Därför anser vi att en längre arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete 

ökar kompetensen över tiden och därmed ger kortare effektiv auktorisationstid. 

 

Hypotes 8a: Ju mer arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete, desto kortare blir den 

effektiva auktorisationstiden. 

 
 

3.6 Organisationsuppbyggnad 
 

3.6.1 Revisionskontorets storlek 
 

Vi anser att storleken på revisionsbyrån har betydelse för hur lång tid det tar att bli 

auktoriserad revisor. Revisorsnämndens krav på utförd praktik är att revisorassistenten ska 

vara delaktig i 1500 timmar revision av aktiebolag. Revisorsassistenten ska också vara 

delaktig i revision av företag som på grund av sin storlek eller annan anledning är svåra att 

revidera med minst 500 timmar.  

 

Om revisorassistenten arbetar på en mindre byrå, kan detta innebära att revisionsbyrån inte 

har tillräckligt stora eller många klienter. Det här innebär att revisorsassistenten inte får 

tillräckligt bred kunskap inom revision som han/hon behöver för att göra revisorsprovet och 

därmed tar det längre tid för revisorassistenten att bli auktoriserad revisor.  

 

En undersökning har gjorts på varför det är så många som inte klarar av det högre 

revisorsprovet. Det framkom att de som arbetar på en stor revisionsbyrå inte klarar provet 

eftersom de i ett tidigt stadium specialiserar sig (Flöstrand & Gröjer, 2004). Specialiseringen 

innebär att revisorsassistenten inte får tillräckligt breda kunskaper och därmed har de inte de 

rätta förutsättningarna för att klara revisorsprovet. Det här leder till att det tar längre tid för en 

revisorsassistent att bli auktoriserad revisor.  

 

Vi menar därför att om revisorsassistenten arbetar i en medelstor revisionsbyrå blir han/hon 

snabbare auktoriserad revisor. Den medelstora revisionsbyrån har tillräckligt många små och 
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stora klienter för att revisorsassistenten ska få rätt förutsättningar inför revisorsprovet. Vi ser 

ett samband enligt figur 3.8 nedan.   

 

 
 

Hypotes 9: Om personen arbetar på ett medelstort revisionskontor ger det en kortare 

effektiv auktorisationstid. 

 

3.6.2 Mentor 
 
Mentorskap är ett begrepp som har funnits sen lång tid tillbaka. Redan från Odysseus tid, där 

hans son Telemachos hade en lärare vid namnet Mentor. Härav har vi fått ordet mentor. 

(Murray & Qwen,1996) 

 

Anders J Gåserud (2001) har delat in mentorn i tre olika roller; förebild, medlare och 

förespråkare. Han definierar mentor så här: 

 

”En relation vars syfte är att hjälpa människor att utvecklas, där den mer erfarne delar med 
sig av sin kunskap, visar omsorg och hjälper till på annat sätt för att en person ska få ökad 

kunskap och större färdigheter. Mentorn agerar utifrån viktiga förhållanden i en persons liv 
på ett sådant sätt, att hon eller han kan prestera bättre och uppnå mer i framtiden”. 

(Gåserud, Coaching så fungerar det, 2001, s 158)  
 

Tidigare forskningar på området har visat att individer som har haft en mentor har en mer 

positiv attityd till sitt jobb, de blir fortare befordrade och viljan att byta jobb blir mindre. Det 

Storlek på revisionskontoret 

Tid

Figur 3.8: Sambandet mellan organisationsstorleken och hur lång tid det tar 
att bli auktoriserad revisor. 

Lång 

Kort

Liten Stor
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har även visat sig att de individer som har haft flera mentorer får en mer varierad kunskap och 

färdighet. (Janasz & Sullivan, 2004)  

 

Barker, Monks & Buckley (1999) har undersökt mentorskap i två stora revisionsbyråer på 

Irland. Undersökningen visade att erfarenhet av handledning var utbredd: två tredjedelar av 

den professionella personalen i båda byråerna hade haft minst en mentor. Vid deras forskning 

upptäckte de även att mentorn hade en positiv påverkan på karriärutveckling. Ett par andra 

forskare Scandura och Viator (referat i Barker, Monks & Buckley, 1999) hade i en tidigare 

undersökning delat in mentorn i tre olika roller; socialt stöd, karriärutveckling och förebild. 

Barker, Monks och Buckley (1999) använde sig av dessa tre olika roller i sin forskning, de 

kom fram till att karriärutvecklingen var den viktigaste av dem, därefter kom socialt stöd och 

sist förebild.   

 

Det är viktigt att revisorsassistenten är mottaglig för feedback och handledning för att en 

relation med en mentor ska kunna fungera (Gåserud, 2001). Är auktorisationen ett högt mål 

för revisorsassistenten är han/hon benägen att se till att relationen fungerar.     

  

Vi anser att mentorn kan påverka den effektiva auktorisationstiden. En revisorsassistent som 

har haft en mentor kan få en kortare auktorisationstid än den som inte har haft någon. En 

revisorsassistent som har en bestämd (officiell) mentor har någon som han/hon kan vända sig 

till för att diskutera svårigheter i arbetet med. Mentorn kan utnyttja de kontakter som han/hon 

har för att se till att revisorsassistenten får uppdrag med stor variation, vilket behövs för att 

klara av revisorsproven. Mentorn kan även dela med sig av sin kunskap och ge råd till 

revisorsassistenten om vad som är viktigt att kunna. Vi anser också att mentorn kan stärka 

revisorsassistentens motivation genom stöd, vägledning och inspiration.   

 

Hypotes 10: Om personen har haft en mentor ger det en kortare effektiv auktorisationstid. 

 

Vi har även en teori om att de som har haft flera mentorer under sin effektiva auktorisationstid 

får sin auktorisation tidigare. Om en mentor saknar någon viktig egenskap, kan en annan 

mentor komplettera denna. Revisorsassistenten får också olika mentorers synvinklar på olika 

problem. De olika mentorerna uppfyller olika roller som kan vara viktiga i 

revisorsassistentens karriärklättring (Barker, Monks & Buckley, 1999). Flera mentorers 
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kunskap och erfarenhet läggs samman så att revisorsassistenten får en mer omfångsrik 

kunskap. 

 

Hypotes 10a: Ju fler mentorer en person har haft, desto kortare blir den effektiva 

auktorisationstiden. 

 

Det är viktigt att mentorn hyser ett uppriktigt intresse för revisorsassistentens utveckling. En 

mentor som har en positiv inställning, d.v.s. vill vara mentor och tar det med stort allvar, 

utmanar revisorsassistenten, ger beröm när han/hon gör bra ifrån sig och ger konstruktiv 

kritik. (Gåserud, 2001) Vi anser att den effektiva auktorisationstiden blir kortare för de 

revisorsassistenter som har haft en mentor men vi anser att den effektiva auktorisationstiden 

blir ännu kortare om mentorn har motiverat revisorsassistenten.  

 

Hypotes 10b: Ju mer personen har blivit motiverad av sin mentor, desto kortare blir den 

effektiva auktorisationstiden. 
 

 

3.6.3 Byte av position 
 

För att få sin auktorisation måste revisorsassistenten klara av två olika prov som 

Revisorsnämnden anordnar. Det första provet är inriktat på revision av de små företagen och 

det andra provet är inriktat på revision av de större företagen. För att klara av de här proven 

måste revisorsassistenten besitta den kunskap som behandlar båda områdena. Den här 

kunskapen menar vi att revisorsassistenten får om han/hon har haft många olika uppdrag som 

består av revision av både stora och små företag.  

 

Lundgen (1996) skriver att arbetsrotationen har en stor betydelse eftersom den ger mer 

erfarenhet och nya perspektiv. Han framhäver även att rotationen behövs för individens 

kreativitet och problemlösningsförmåga.  

 

En person som är duktig vill man ha kvar i företaget. För att kunna behålla den här personen 

ger man honom/henne stimulerande arbetsuppgifter och ett mer betydande arbete. Det här 

leder till en högre position och mer erfarenhet. (Lindgren, Packendorff & Wåhlin, 2001).  
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Sheridan, Slocum, Buda & Thompson (1990) skriver i sin artikel att individer som på ett 

tidigt stadium i deras karriär blir befordrade får fler fördelar än de som inte blir befordrade. 

Dessa fördelar kan vara speciell träning och fördelen av att komma in i företagets kultur 

mycket tidigare. Befordrade individer sänder även ut signaler om deras färdigheter och 

karriärpotential till högre chefer som då ger dem ytterligare uppdrag och befordran.  

 

Vi anser att en revisorsassistent som har bytt position ofta får en kortare effektiv 

auktorisationstid. En revisorsassistent som har bytt position ofta har fått jobba med mer 

varierade uppdrag, och får därför mer erfarenhet som behövs för att klara av revisorsproven. 

Revisorsassistentens kontaktnät blir också större eftersom han/hon får jobba med flera olika 

revisorer. Ett stort kontaktnät har positiva fördelar, t.ex. fler personer att vända sig till för att 

få kunskap men även fördelen att dessa kontakter kan rekommendera en för nya klienter eller 

andra revisorer. 

 
Hypotes 11: Ju fler byten till högre position, desto kortare blir den effektiva 
auktorisationstiden.  
 

3.7 Hypotessammanfattning med argument 
 

Hypotes 1: Stigande ålder ger en längre effektiv auktorisationstid. 

i). En yngre person kommer ofta direkt från skolbänken och har då sin studieteknik färsk, 

vilket gör att de vet hur de ska studera för att minnas mer till provet. 

 

Hypotes 2: En kvinna har en längre effektiv auktorisationstid. 

i). Det är mer vanligt att kvinnan gör ett arbetsavbrott för föräldraledighet än vad männen 

gör. 

ii). Revisorsyrket är ett manligt yrke och det framkommer att klienter och kolleger 

omedvetet väljer en man istället för en kvinna till uppdragen. 

iii). När en kvinna får barn ändras ofta hennes värderingar, från att tidigare prioritera arbetet 

till att istället prioritera familjen. 

 

Hypotes 3: En starkare motivation ger en kortare effektiv auktorisationstid.   

i). En person som har en starkare motivation tar till sig kunskapen från uppdragen mycket 

snabbare än en person som inte har lika stark motivation.   
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Hypotes 4: Fysisk träning ger en kortare effektiv auktorisationstid. 

i). Fysisk träning gör att en person orkar mer, tänker klarare och blir mindre sjuk. 

 

Hypotes 4a: Ju fler gånger personen tränar i veckan, desto kortare blir den effektiva 

auktorisationstiden. 

i). En person måste träna regelbundet för att upprätthålla sin kondition. 

 

Hypotes 5: En medelhög stressnivå ger en kortare effektiv auktorisationstid. 

i). En person som har medelhög stressnivå upplever att hanteringsförmågan och förmågan 

till anpassning är större än den press personen utsätts för. 

 

Hypotes 6: En stigande social klass ger en kortare effektiv auktorisationstid.  

i). En person som föds i en högre social klass vet mer om vilka normer och värderingar som 

väntar dem eftersom personen har anammat föräldrarnas egenskaper och livsstil 

ii). Eftersom den finns språkskillnader mellan klasserna, och revisorsyrket tillhör den högre 

klassen kan en person som kommer från arbetarklassen få problem med att kommunicera 

med de andra revisorerna. 

iii). Personer som har samma sociala bakgrund har ofta sociala likheter som t.ex. likadana 

värderingar och attityder. 

 

Hypotes 6a: Om en person är född i en familj där någon av föräldrarna arbetar med 

redovisning eller revision ger det en kortare effektiv auktorisationstid. 

i). Om någon av föräldrarna är revisor kan personen ta del av förälderns sociala nätverk.  

ii). Personen har som barn präglats av förälderns egenskaper och kunskaper inom branschen. 

 

Hypotes 7: Om en person har examinerats från en prestigefull skola ger det en kortare 

effektiv auktorisationstid. 

i). En uppdragsgivare som har examen från en prestigefull skola väljer att ge de mer 

betydande uppdragen till en person som har examen från samma prestigefulla skola eller 

från en liknande prestigefull skola.  

ii). Klienter väljer att ha en revisor som har examen från en prestigefull skola, eftersom det 

är en signal på förmåga. 
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Hypotes 8: Arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete ger en kortare effektiv 

auktorisationstid. 

i). Arbetslivserfarenhet av redovisning innan en person börjar arbeta på en revisionsbyrå gör 

att den får lättare att komma in i arbetsuppgifterna och förstå organisationskulturen.  

ii). Har personen lätt att komma överens med sina nya medarbetare får den ett socialt nätverk 

som stödjer personen genom att ge de uppdrag som krävs. 

iii). Att ha social trygghet på arbetsplatsen gör att personen känner sig trygg med sina 

medarbetare och det blir enklare att fråga om tips och råd. 

 

Hypotes 8a: Ju mer arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete, desto kortare blir den 

effektiva auktorisationstiden. 

i). En person som har haft en heltidsanställning på en ekonomiavdelning har tillräckligt med 

baskunskap för att få nytta av det vid sin arbetsuppgiftsinlärning. 

 

Hypotes 9: Om personen arbetar på ett medelstort revisionskontor ger det en kortare 

effektiv auktorisationstid. 

i). Den medelstora revisionsbyrån har tillräckligt många små och stora klienter för att 

revisorsassistenten ska få rätt förutsättningar inför revisorsproven. 

 

Hypotes 10: Om personen har haft en mentor ger det en kortare effektiv 

auktorisationstid. 

i). En person som har en mentor har någon som han/hon kan vända sig till för att diskutera 

svårigheter i arbetet med.  

ii). Mentorn kan utnyttja de kontakter som han/hon har för att se till att personen får uppdrag 

med stor variation.  

iii). Mentorn kan även dela med sig av sin kunskap och ge råd till personen om vad som är 

viktigt att kunna.  

iv). Mentorn kan stärka revisorsassistentens motivation genom stöd, vägledning och 

inspiration.   
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Hypotes 10a: Ju fler mentorer en person har haft, desto kortare blir den effektiva 

auktorisationstiden. 

i). Om en mentor saknar någon viktig egenskap, kan en annan mentor komplettera denna. 

ii). Flera mentorers kunskap och erfarenhet läggs samman så personen får en mer 

omfångsrik kunskap.  

 

Hypotes 10b: Ju mer personen har blivit motiverad av sin mentor, desto kortare blir 

den effektiva auktorisationstiden.  

i). En mentor som tar mentorskapet men stort allvar, utmanar personen, ger beröm när 

han/hon gör bra ifrån sig och ger konstruktiv kritik. 

 

Hypotes 11: Ju fler byten till högre position, desto kortare blir den effektiva 

auktorisationstiden. 

i). En person som har bytt position oftare har fått arbeta med mer varierade uppdrag, får mer 

bred erfarenhet. 

 

 

3.8 Kapitelsammanfattning 
 
Vilka faktorer påverkar en revisorsassistents effektiva auktorisationstid?  Utifrån tidigare 

karriärteorier bygger vi upp vår teori som har belysts i det här kapitlet. Vi har utgått ifrån att 

vägen till att bli auktoriserad revisor börjar när individen har tagit sin gymnasieexamen. Tiden 

mellan anställning som revisorsassistent och tills individen blir auktoriserad revisor kallar vi 

för total auktorisationstid. Den totala auktorisationstiden består av effektiv auktorisationstid 

och arbetsavbrott. Effektiv auktorisationstid är den tid som revisorsassistenten har arbetat 

heltid i sin anställning. Det är den effektiva auktorisationstiden vi har valt att undersöka. För 

att bli auktoriserad revisor krävs universitets- eller högskoleutbildning på 160 poäng och 

minst 5 års praktisk utbildning. Utöver detta krävs revisorsexamen och dessutom högre 

revisorsexamen. Den effektiva auktorisationstiden påverkas av individens egna karaktärsdrag, 

av de sociala egenskaper som varje person får genom sin relation i samhället, samt av den 

organisation som personen arbetar i.  
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4. EMPIRISK METOD 
 

 
För att genomföra vår undersökning har vi använt oss av en telefonsurvey. Vi har samlat in 
vårt datamaterial med hjälp av ett frågeformulär med strukturerade frågor. Vidare förklarar 

vi i det här kapitlet vårt urval och hur urvalet gick till. Vi beskriver därefter vår 
insamlingsmetod av primär- och sekundärdata. Kapitlet fortsätter med utformningen av 

enkäten där vi har delat in avsnittet i den beroende faktorn; den effektiva auktorisationstiden 
och de oberoende faktorerna. Kapitlet tar sen vid med en bortfallsanalys och avslutas med 

undersökningens reliabilitet och validitet.  

 

4.1 Undersökningsmetod 
 

Syftet med denna undersökning är att förklara den effektiva auktorisationstiden med hjälp av 

vår teori. För att genomföra vår undersökning har vi använt oss av en telefonsurvey. Vid 

telefonsurveyn har vi använt oss av ett frågeformulär med strukturerade frågor. Istället för 

telefonsurvey kunde vi ha använt oss av brev eller besöksintervjuer. Om vi hade använt oss av 

brev hade vi troligtvis inte fått lika hög svarsfrekvens och besöksintervjuer hade varit allt för 

tid- och kostnadskrävande eftersom vårt urval var utspritt i hela Sverige. Intervjuer kan göras 

på två sätt antingen genom personliga intervjuer eller genom telefonintervjuer. Vi valde att 

göra telefonintervjuer eftersom det går fort att genomföra, det ger en högre svarsfrekvens och 

vi vet att det är rätt uppgiftslämnare samt att vi kan förklara frågorna vid oklarheter. 

Nackdelarna är att intervjueffekter kan förekomma och det kan vara svårt att ställa känsliga 

frågor. Med intervjueffekt menas att intervjuaren kan påverka respondentens svar. (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2001). En annan nackdel enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) 

är att telefonintervjuer är tidsbegränsade, såvida ämnet inte intresserar respondenten i alla 

högsta grad. Människor har visat sig vara benägna att framhäva sina framgångar därför menar 

vi att deras intresse skulle vara högt för vår undersökning.   

 

Den som konstruerar sitt frågeformulär, själv eller tillsammans med andra, formulerar frågor 

och svar på ett sätt med en bakomliggande tanke som för den personen verkar självklar. En 

huvudregel är, att andra personer ofta inte uppfattar frågorna på samma sätt. Därför är det bra 

att testa hur frågeformuläret uppfattas innan det används i den egentliga undersökningen. 

(Ejlertsson, 1996). Vi valde att testa vårt frågeformulär på en auktoriserad revisor, som 
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nyligen hade tagit sin auktorisation. Vid besöket förklarade vi syftet med arbetet och därefter 

ställde vi frågorna från vårt frågeformulär utan att kommentera dem för att se hur revisorn 

uppfattade dem. Efteråt diskuterade vi om det var något som var otydligt och som behövde 

omformuleras.  

 

4.2 Urval 
 

En totalundersökning innebär att vi undersöker samtliga auktoriserade revisorer. Men att göra 

en totalundersökning blir alldeles för tidskrävande och vår budget begränsar oss till att göra 

ett urval. Med en urvalsundersökning kan vi också få resultatet snabbare.(Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2003).   

 

Vi valde att göra en undersökning på de som gjort det högre revisorprovet hos 

Revisorsnämnden. Det nya provet är EU anpassat och började gälla år 2003 men har funnits 

sedan 1999, eftersom det var en övergångsperiod. De personer som skrev det högre 

revisorsprovet mellan 1999-2003 kunde välja att skriva på det gamla eller nya provet. Vi fick 

först ett register ifrån Revisorsnämnden på dem som blev auktoriserade år 2004, men det här 

blev ett för litet urval (34 stycken) så vi utökade registret och fick då ett nytt register som 

omfattade 74 personer som blivit auktoriserade från 1999-2004 enligt det nya provet. Vi valde 

det nya revisorsprovet eftersom det är mest aktuellt och gäller nu och i framtiden och vi har 

därmed fått en homogen grupp som vi kan göra generaliseringar på (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2003). Under år 2003 blev ett provtillfälle inställt och de som hade ansökt fick göra 

provet vid nästa tillfälle istället.   

 

4.3 Datainsamling 

 

4.3.1 Primärdata 
 
Med primärdata menas enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2003), data som erhålls genom 

att forskaren själv samlar in den. Vi har samlat in våra data genom strukturerade 

telefonintervjuer baserade på i förväg bestämda frågor. I registret som vi fick av 

Revisorsnämnden fanns information om individernas arbetsplatser. Vi gick in på 
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revisionsbyråernas hemsidor där vi fick tag på telefonnummer till kontoren på de olika 

orterna. För att vara säkra på att vi får med allt vi ville säga har vi skrivit en intervjuguide (se 

bilaga 2) som vi utgick ifrån under intervjun. Vi har varit noggranna med att förklara för 

respondenten att svaren behandlas konfidentiellt och presenteras aggregerat i sifferform, 

diagram och slutsatser. På så sätt hoppas vi att respondenten vågat svara ärligt.  

4.3.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är den data som andra personer än forskaren har samlat in, det kan vara 

obearbetad data eller publicerad summering av resultat. Obearbetad data används oftast vid 

fallstudie och surveyundersökningar, medan publicerad sammanfattning av resultat används 

vid undersökningsprojekt tillsammans med primär datainsamling. (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2003). I vår uppsats har vi använt sekundärdata som vi inhämtat från böcker, 

artiklar etc.  

 

4.4 Operationalisering 
 

Med operationalisering menas enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2003) att teorin 

verbaliseras till något mätbart som kan analyseras empiriskt.  

4.4.1 Enkätens utformning 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva våra tankegångar kring frågorna i enkäten.  

 

Intervjuer kan antingen vara starkt formaliserade och strukturerade eller informella och 

ostrukturerade. Vår enkät är mest strukturerad d.v.s. har frågor med fasta svarsalternativ. 

Standardiserade frågor gör att det är lättare att bearbeta svaren, jämföra och dra slutsatser än 

om svaren hade varit öppna. Men vi har även valt att i slutet av enkäten ta med några frågor 

som var öppna. Det här eftersom respondenten då har möjligheten att ge ytterligare 

information. Det vi speciellt tänkte på här var att se om det var någon faktor som vi inte alls 

hade tagit hänsyn till.  

 

Eftersom vår tid har varit knapp har vi fått begränsa oss i många frågor. Vi har försökt att 

utifrån våra hypoteser ställa en fråga som fångar upp det vi vill få svar på. Men på några av 

hypoteserna har vi fått ställa flera frågor eftersom endast en fråga inte hade gett ett tillräckligt 
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svar.  Det hade säkert behövts fler frågor på de andra hypoteserna också men eftersom vi är 

tidsbegränsade (respondenten inte skulle ha tid eller viljan till att svar på hur många frågor 

som helst) så har vi prioriterat.  

 

4.4.1.2 Beroende faktorn 

Vår beroende faktor är den effektiva auktorisationstiden, d.v.s. den tiden som 

revisorsassistenten har jobbat heltid i sin anställning utan något arbetsavbrott. För att få fram 

den effektiva tiden (se figur 3.1) har vi frågat när de blev anställda, när de fick sin 

auktorisation och om de har gjort något arbetsavbrott och i så fall hur långt detta var (se fråga 

4, 5 & 14). Om de hade gjort något arbetsavbrott drog vi bort denna tid från den totala 

auktorisationstiden för att få fram den effektiva auktorisationstiden. Den effektiva 

auktorisationstiden blir då den tid som revisorsassistenten har jobbat heltid i sin anställning. 

Vår främsta anledning till att vi räknade bort arbetsavbrottet var för att se om det fortfarande 

var någon skillnad mellan könen, eftersom undersökningar visar att kvinnor prioriterar familj 

före arbetet när de har bildat familj. Det här påverkar den effektiva auktorisationstiden så att 

den blir längre. Om vi tog bort denna tid som de var hemma med barnet/en kunde vi se om det 

var någon skillnad. Även de individer som har gjort något annat arbetsavbrott har vi tagit 

hänsyn till.  

 

De svar som vi har fått från frågorna har blivit uppskattade vilket kan ge ett missvisande 

resultat. När vi frågade vilket år de blev anställda fick vi året och inte den exakta månaden. 

Därför kan det vara en skillnad på de respondenter som fick sin anställning i början av året 

och de som fick sin anställning i slutet av året. Det här gäller även frågan vilket år de fick sin 

auktorisation eftersom vi inte heller här får den exakta månaden. Ytterligare en sak att tillägga 

är att respondenterna har svarat när de fick sin auktorisation från Revisorsnämnden och inte 

när de skrev den. Det tar cirka ett halvår innan man får ut sin auktorisation men den här frågan 

är lika för alla respondenter. När det gäller frågan om arbetsavbrottet där en del respondenter 

hade gjort flera arbetsavbrott fick vi även här en uppskattad siffra.  
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4.4.1.3 Oberoende faktorer 

 

Ålder 

För att få svar på vår hypotes: ”Stigande ålder ger en längre effektiv auktorisationstid” 

ställde vi frågan vilket år de var födda. Vi hade kunnat fråga här istället hur gammal individen 

var men om en respondent som är 29 år och fyller 30 år en månad senare, kanske anger sin 

ålder till 30, medan en annan anger den till 29. Att istället fråga om födelseår blir då helt 

entydigt. (Ejlertsson, 1996)  

 

Kön 

För att få svar på vår hypotes ”En kvinna har en längre effektiv auktorisationstid” var vår 

första fråga om de var en man eller en kvinna. Denna fråga ställde vi inte till dem eftersom vi 

fick svar på denna fråga genom deras namn och deras röst.    

 

Motivationen  

För att lyckas nå de mål man har, måste man ha motivation och den drivkraft som 

motivationen skapar för att kunna uppnå dem. För att testa vår första hypotes ”En starkare 

motivation ger en kortare auktorisationstid” har vi använt oss av fråga 8, där vi frågar hur 

viktigt det var för dem att bli auktoriserad revisor. Som svarsalternativ valde vi en femgradig 

skala där 1 är lite och 5 är mycket. Genom att mäta graden av motivation kan vi på ett enkelt 

sätt skilja på de individer som har lite eller mycket motivation. Om vi hade haft Ja eller Nej 

som svarsalternativ hade inte detta varit ett riktig sätt att testa vår hypotes på. Vi hade inte 

kunnat fånga upp variationen och det var den vi var intresserade av. Vi hade kunnat mäta 

motivationen genom att ställa flera frågor men för att hålla nere tiden var vi tvungna att 

begränsa oss i antalet frågor.    

 

På denna fråga kan det ha förekommit en intervjueffekt. Respondenten kan ha svarar som de 

förmodar vara rätt d.v.s. de tycker att det är självklart att deras motivation ska vara stark hela 

tiden. Det kan även vara så att respondenten har svarat utefter vad deras motivation var precis 

innan han/hon fick sin auktorisation. Auktorisationstiden är minst 5 år och därför är det 

mycket möjligt att motivationen har varierat under denna period. I början var kanske deras 

motivation en trea och i slutet var den en femma. Det är lättare att komma ihåg det som ligger 

närmast i tiden och svaret blir därefter.  
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Hälsa 

Hur vi mår påverkar vårt arbete och fysisk träning gör att vi mår bättre d.v.s. tänker klarare, 

orkar mer och blir mindre sjuk. Vi kom fram till följande hypoteser ”Fysisk träning ger en 

kortare effektiv auktorisationstid” och ”Ju fler gånger personen tränar i veckan, desto 

kortare blir den effektiva auktorisationstiden”. Vi testade våra hypoteser med hjälp av fråga 

15, där vi frågade om de motionerade under tiden de var revisorsassistenter till dess de blev 

auktoriserade revisorer. Som svarsalternativ på den här frågan hade vi ”Ja” eller ”Nej”, om de 

svarade att de motionerade frågade vi hur ofta de motionerade. Vi kunde ha ställt samma 

fråga, men haft andra svars alternativ t.ex. ”nej”, ”någon gång i veckan”, ”flera gånger i 

veckan” och ”mer sällan”. Att ha så många svarsalternativ hade varit för krävande under 

intervjun, eftersom det är vi som läser frågorna för respondenten. Våra svartalternativ behöver 

vi inte läsa för dem, de kommer naturligt. Med hjälp av den här frågan kan vi testa båda 

hypoteserna. 

 

Vi anser att man måste träna regelbundet för att upprätthålla konditionen och därför har vi i 

vår undersökning sorterat bort de respondenter som har tränat mindre än en gång i veckan. 

Det fanns respondenter som hade tränat periodvis under sin tid från revisorsassistent fram till 

auktoriserad revisor. På första frågan svarade respondenten ja, att den hade tränat, men när vi 

frågade hur ofta svarade respondenten att den egentligen hade tränat periodvis eller mindre än 

en gång i veckan.  

 

Det kan uppstå tolkningsproblem eftersom ordet motion har olika innebörd för olika personer. 

T.ex. kan motion för vissa innebära en lång promenad medan det för andra kan innebära en 

mer ansträngande aktivitet. Vi menar att det är fler personer som uppfattar ordet motion som 

en mer ansträngande aktivitet. Det här kan leda till att vi har fått en underrepresenterad grupp 

av respondenter som motionerar. 

 

Stress 

Vad en person upplever som stressande skiljer sig från person till person. Vår teori gör en 

åtskillnad mellan positiv stress och negativ stress. Vilken stress personen upplever beror på 

vilken stressnivå personen har. Vi anser att en person presterar bäst vid medelhög stressnivå. 

Därför blir vår hypotes: ”En medelhög stressnivå ger en kortare effektiv auktorisationstid”.  

Vi testar vår hypotes genom att försöka mäta respondentens stressnivå. Det var svårt att testa 
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en persons stressnivå. Vi hade två alternativ att välja på, antingen skulle vi använda oss av ett 

befintlig stresstest eller så skulle vi försöka göra ett eget test. Det stresstest vi ville använda 

oss av omfattade 20 frågor med svarsskala. Men att ställa 20 frågor skulle vara för känsligt för 

respondenten och vi skulle få ett väldigt långt frågeformulär. Därför gjorde vi ett eget test som 

omfattade endast 4 korta frågor med en enkel femgradig svarsskala. Under fråga 16 ställde vi 

två frågor på positiv stress och två frågor på negativ stress. Frågorna på negativ stress var; 

”Kände du att det var för höga krav som ställdes på dig?” och ” Hände det att du sov oroligt 

om nätterna för att du tänkte på dina arbetsuppgifter?”. Motsvarande frågor på positiv stress 

var; ”Kände du att du kunde prestera lika bra under tidspress?” och ” Kände du att du blev 

stimulerad när du fick fler uppdrag?”. Frågorna har vi själva formulerat med hjälp av dr 

Jones (1999) ”Handbok i stress hantering” och Sahlin och Hofvendahls (2002) bok ”Lyssna 

till ditt hjärta” .  

  

Nackdelen med vår test är att den inte blir lika trovärdig som det hade varit med en vanlig 

stresstest. Som svartalternativ har vi en femgradig skala där 1 är aldrig, 3 är ofta och 5 är 

alltid. Vi har samma beteckning på skalan på alla frågor för att underlätta för respondenten. 

Anledningen till att vi använde oss av en skala var för att det används i andra stresstester. En 

tregradig skala hade inte gett oss tillräcklig variation och en sjugradig skala hade varit för 

svårt för respondenten att se framför sig. 

 

För att mäta respondenternas stressnivå har vi tänkt oss att summera svaren på den 

femgradiga svarsskalan på alla frågor hos en respondent. För att summera frågor måste vi 

först se om de mäter samma sak, för att se det här måste vi göra en korrelationsanalys. 

 

 

Kände du att du 
kunde prestera lika 
bra under tidspress? 

Hände det att du sov oroligt om 
nätterna för att du tänkte på dina 
arbetsuppgifter? 

Kände du att du blev 
stimulerad när du fick fler 
uppdrag? 0,266*
Kände du att det var för höga 
krav som ställdes på dig? 0,263*

*  Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå. 
  
 
Tabell 4.1 Korrelationsanalys med hjälp av Spearman´s rho. 
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Tabell 4.1 visar att det finns en signifikant korrelation mellan frågorna på negativ stress och 

en signifikant korrelation mellan frågorna på positiv stress. Det här innebär att vi kan använda 

en summering på stressfrågorna.  

 

Vi har även testat stress variablerna med hjälp av Cronbach´s Alpha, som är ett 

reliabilitetstest. Här har vi använt oss av alla fyra variablerna eftersom de tillsammans är mer 

trovärdiga. Vi fick ett Alpha värde på 0.583, i vanliga fall bör värdet vara över 0,6 men 

eftersom vi inte är utbildade psykologer är 0,583 ett acceptabelt värde. Om en utbildad 

psykolog hade utfört testet hade den varit mer trovärdig. Vi konstaterar ännu en gång att 

frågorna mäter samma sak och därför kan vi summera variablerna för att mäta personernas 

stressnivå. 

 

Svarsskalan för frågorna på negativ stress har vi vänt på så att svarsalternativet ”aldrig” 

motsvarar 5 istället för 1 på frågeformuläret, det här för att vi ska få jämförbara siffror. Det 

här innebär att den högsta summan en respondent kan få är 20 och den lägsta är 5. Dr Jones 

(1999, s16-17) har gjort en indelning på sitt stresstest där hon använde sig av frågor med en 

liknande svarsskala. Vi har försökt följa hennes indelning genom att beräkna hennes intervall 

på stressnivåerna i procent och tillämpa samma procentsatser på vårt test. Vi valde att göra en 

inledning på respondenternas stressnivå, eftersom vi vill mäta en medelhög stressnivå. Vår 

indelning blev 6-10 = Negativ stress, 11-16 = Balans av positiv och negativ stress och 17-20 = 

Positiv stress. Det finns naturligtvis andra indelningar man kan göra för att mäta stressnivån, 

men vi ville tillämpa en enkel indelning. Vi gjorde sedan en ytterligare indelning för att kunna 

jämföra de som har en medelhög stressnivå med dem som inte har det. 

 

Social klass 
För att testa våra hypoteser: ”En stigande social klass ger en kortare effektiv 

auktorisationstid” och ”Om en person är född i en familj där någon av föräldrarna arbetade 

med redovisning eller revision ger det en kortare effektiv auktorisationstid” frågade vi vad 

deras mor och far arbetade med under deras uppväxt.  

 

Först gjorde vi en socialgruppsindelning med modern och fadern för sig. Därefter gjorde vi en 

gemensam socialgruppsindelning som grundar sig på att vi följde faderns 

socialgruppsindelning. I de fall där fadern ingick i socialgrupp 3 och modern ingick i 

socialgrupp 2, drog modern upp fadern så att de tillhörde socialgrupp 2 (Anna Stafsudd, 
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personlig kommunikation). Vid socialgruppsindelningen har vi använt oss av SEI enligt 1968 

års indelning. I socialgrupp 1 ingår t.ex. företagare och högre tjänstemän i socialgrupp 2 ingår 

t.ex. lägre tjänstemän och tjänstemän på en mellannivå och i socialgrupp 3 ingår småbrukare 

och arbetare (se bilaga 3). 

 

Vi gjorde även en indelning med de personer som har någon förälder som arbetar med 

redovisning eller revision och de personer som inte har det. Här ingår inte de personer som 

t.ex. har drivit ett eget företag eftersom vi inte kan avgöra om de har valt att överlämna 

bokföringen till en utomstående part.  

 

Examensplats 
För att testa vår hypotes: ”Om en person har examinerats från en prestigefull skola ger det en 

kortare effektiv auktorisationstid” frågade vi vilken skola respondenten tog sin 

kandidat/magisterexamen på. För att bestämma vilken skola som är mest prestigefull använde 

vi oss av två artiklar, Göteborgs-Posten (2003) och Forskning & Framsteg (Fjaestad, B 2004). 

Göteborgs-Posten (2003) hade en liten artikel om att Handelshögskolan i Stockholm anses ha 

den bästa ekonomutbildningen och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är näst bäst. 

Artikeln var baserat på en rangordning som gjordes av Veckans Affärer. En annan artikel från 

Forskning & Framsteg (Fjaestad, B 2004) har publicerat en lista på Sveriges tio bästa 

universitet. Den listan bygger på en rangordning som gjordes av ett universitet i Shanghai 

(Kina), de har rangordnat de tusentals universitet som finns i världen.  Vår indelning blev 

följande; 

 

1. Handels i Stockholm 
2. Handels i Göteborg 
3. Uppsala Universitet 
4. Lunds Universitet 
5. Stockholms Universitet 
6. Umeå Universitet 
7. Linköping Universitet 
8. Resterande Högskolor och Universitet 

 

Handels i Stockholm ligger som etta eftersom vi testar ekonomutbildningar och listan på 

artikeln från Forskning & Framsteg byggde på vanliga universitet. Vi väljer att placera de 

högskolor och universitet som inte finns på listan från Forskning & Framsteg som en åttonde 

plats i vår rangordningslista på mest prestigefyllda skolor, detta eftersom det är svårt för oss 

att veta var de borde placeras.  
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Här var det en del respondenter som hade läst på olika skolor. I de fall där respondenten hade 

tagit två kandidatexamina använde vi oss av den senaste i analysen och om de hade både 

kandidat- och magisterexamen använde vi oss av magisterexamen.  

 

Arbetslivserfarenhet 

En person som har arbetslivserfarenhet av redovisning eller revision innan den börjar arbeta 

för en revisionsbyrå får lättare att komma in i arbetsuppgifterna och förstå 

organisationskulturen. Om personen har en längre erfarenhet av redovisning har den 

tillräckligt med baskunskap och får nytta av det vid sin arbetsuppgiftsinlärning. Våra 

hypoteser är ”Arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete ger en kortare effektiv 

auktorisationstid” och ”Ju mer arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete, desto kortare blir 

den effektiva auktorisationstiden”. Vi testar våra hypoteser med hjälp av fråga 7 där vi 

frågade om respondenten hade någon arbetslivserfarenhet av redovisning och hur lång 

arbetslivserfarenhet var. Svarsalternativen på den här frågan var ”Ja” eller ”Nej”, om 

respondenten svarar ja frågade vi hur lång erfarenheten var. Med den här frågan får vi reda på 

om de hade arbetslivserfarenhet och i så fall hur lång erfarenhet. 

 

På frågan hur lång arbetslivserfarenheten de hade, var det svårt att beräkna exakt hur lång 

arbetslivserfarenhet respondenten hade av redovisningsarbete. Några av respondenterna hade 

arbetat med redovisning på sina sommarjobb och andra hade längre erfarenhet. På ett 

sommarlov är det normalt 10 veckor, så på de som hade arbetat med redovisning under 

sommarmånaderna räknade vi med att de hade tre månaders erfarenhet per sommar.  

 

Vi har valt att sortera bort de respondenter som vi inte med största sannolikhet kunde avgöra 

att de arbetade med redovisning, t.ex. så har de personer som har arbetat inom en bank 

sorterats bort.  

 

Revisionskontorets storlek  

För att få svar på vår hypotes ”Om personen arbetar på ett medelstort revisionskontor ger det 

en kortare effektiv auktorisationstid” frågade vi hur många anställda inom revision samt hur 

många auktoriserade revisorer det fanns på det kontor där respondenten arbetade när han/hon 

fick sin auktorisation. Vi anser att vi kan mäta storleken på kontoret genom dessa frågor 
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eftersom behovet av auktoriserade revisorer ökar med storleken. Vi anser inte att respondenter 

är insatta i vilken omsättning som kontoret har och därför skulle ett sådant svar bli 

missvisande om det är en gissning. Om vi hade frågat efter hela antalet anställda skulle vi 

också ha fått med de personer som arbetar på andra avdelningar, de andra avdelningarna kan 

ha helt annorlunda arbetsuppgifter och vara avskilda ifrån revisionsverksamheten. Tidigare 

undersökningar hade ingen definition om vad som var ett litet respektive stort kontor och 

därför kan uppfattningarna skilja sig åt. Vi valde en indelning som bygger på en jämn 

fördelning där vi har utgått ifrån att det fanns 200 auktoriserade revisorer som mest. För att få 

en jämn fördelning delade vi 200 med 3 och fick fram att varje grupp skulle öka med 66 

auktoriserade revisorer. Valet grundade vi på att det är matematiskt korrekt. Vi kunde ha gjort 

en annan indelning efter en normalfördelningskurva där vi hade fördelat svaren t.ex. efter 60 

% i ett medelstort revisionskontor, 20 % i ett litet revisionskontor och 20 % i ett stort 

revisionskontor.  

 

Mentor 

Tidigare forskning har visat att mentorn har haft en positiv effekt på karriärutveckling. För att 

testa våra hypoteser ”Om personen har haft en mentor ger det en kortare effektiv 

auktorisationstid”, ”Ju fler mentorer en person har haft, desto kortare blir den effektiva 

auktorisationstiden” och ”Ju mer personen har blivit motiverad av sin mentor, desto kortare 

blir den effektiva auktorisationstiden” har vi frågat om de har haft någon mentor och om de 

ansåg att mentorn hade motiverat dem till att snabbare bli auktoriserad revisor. Vi har gjort en 

indelning på de individer som har haft en mentor eller inte. Vi har även gjort en indelning 

med de individer som inte haft någon mentor, de som hade haft en mentor och de som hade 

haft flera mentorer. 

 

Anledningen till att vi valde att även ställa frågan om att mentorn har motiverat dem till att bli 

auktoriserad snabbare var för att få deras uppfattning. Det är svårt för en individ att veta om 

mentorn har hjälpt eller inte eftersom individen inte kan jämföra mellan att ha haft en mentor 

eller ej. Har man haft en mentor vet man inte hur det är att inte ha en.  

 

Vid testet av vårt frågeformulär på den auktoriserade revisorn fick vi veta att en 

revisorsassistent kunde ha både en coach och en handledare. Enligt intervjupersonen hade 

man handledare det första året och coach de övriga åren.  Vi valde därför att använda ordet 
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mentor detta för att det inte skulle bli några missuppfattningar. Vi ansåg att ordet mentor 

innefattade båda begreppen.  

 

Det uppkom tyvärr ändå missuppfattningar om benämningen mentor. Därför fick vi vid 

telefonintervjuerna förklara för respondenten vad vi menade men ordet mentor. Vi märkte att 

det var en del respondenter som inte hade officiell mentor utan inofficiell d.v.s. de hade ingen 

uttalad mentor. Vid analysen har vi enbart räknat med de respondenter som har haft officiell 

mentor.    

 

Byte av position 

För att testa vår hypotes: ”Ju fler byten till högre position, desto kortare blir den effektiva 

auktorisationstiden”, frågade vi om de hade bytt till en högre position under perioden de var 

revisorsassistent tills de blev auktoriserade och hur många gånger.   

 

Den här frågan har vi haft stora tolkningsproblem med. Inom de olika byråerna hade de olika 

”karriärstegar”. Det fanns de som hade officiella och de som hade inofficiella. Vi har vid en 

del fall i intervjun skrivit ner vilken karriärstege de använt sig av på deras byrå men tyvärr 

fick vi inte med alla respondenters svar.  

 

Vi hade istället kunnat fråga om hur många olika uppdrag de hade haft och variationen på 

uppdragen. Men vi anser att det är svårare för en individ att komma ihåg hur många uppdrag 

den har haft än antalet positionsbyten individen har gjort.  

 

Öppna frågor 

För att ta reda på om det var något som vi missade eller inte tänkte på hade vi två öppna 

frågor på vårt frågeformulär, d.v.s. frågor utan svarsalternativ. Första frågan var vad 

respondenten mest tror påverkar hur lång tid det tar att bli auktoriserad revisor och den andra 

frågan var om respondenten hade något råd till en person som snabbt vill bli auktoriserad 

revisor. Svaren vi fick var ganska lika, vilket gjorde att vi valde göra en gruppindelning på 

svaren. Gruppindelningen använde vi i SPSS för att undersöka svaren tillsammans med de 

andra variablerna. Problemet med den här metoden var att några respondenter gav mer än ett 

svar som påverkade auktorisationstiden. För att lösa det här problemet använde vi oss av det 

svar som blev mest framhävt.  
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4.5 Statistisk bearbetning 
 
De enkätsvar vi har samlat in har bearbetats statistiskt i SPSS datorprogram och i Excel. 

 

4.6 Bortfallsanalys 
 

Med bortfall (svarsbortfall) i en undersökning menas en eller flera variabler som inte kom 

med i undersökningen p.g.a. olika anledningar. Om alla värden för ett observationsobjekt 

(objekt som man hämtar in uppgifter om) saknas kallas det för objektbortfall, men om enbart 

vissa värden saknas är det ett partiellt bortfall. (Japec, Ahtiainen, Hörngren, Lindén, Lyberg 

och Nilsson, 1997)  

 

Vi har både objektbortfall och partiellt bortfall. Objektbortfallet är 14 (19%) individer av 

totalt 74 individer. På tabell 2 visas fördelningen bland kvinnor och män på vårt svarsbortfall. 

 
 

  
Antal objekt i 
urvalet 

Antal svarande 
objekt i urvalet 

Antal bortfallna 
objekt i urvalet Svarsfrekvens Bortfall

Kvinnor 32 24 8 75 % 25 % 
Män 42 36 6 86 % 14 % 
Totalt 74 60 14 81 % 19 % 
 
Tabell 4.2 Bortfall fördelat på kön. 

 

Vi genomförde Pearsons Chi-tvåtest för att testa oberoendet mellan svarsfrekvensen på 

variablerna man och kvinna. Pearsons Chi-tvåtest blev signifikansvärdet 0,244 och det 

betyder att vi inte har någon systematik i vårt bortfall. Vårt urval kan betraktas som 

slumpmässig, vilket medför att vi kan göra generaliseringar till bägge könen. Eftersom det är 

den enda bortfallsanalysen vi kan göra, så har vi inga indikationer på ett systematiskt bortfall.  

 

Bortfallet beror på att vi inte fick tag på individerna genom deras arbetsplatser av olika 

anledningar som framkommer av tabell 4.3, som också är indelad på kön.  
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Män   Kvinnor 
Anledning Antal  Anledning Antal
Tjänst utomlands 2  Tjänst utomlands 1 
Sjuk 1  Mammaledig 5 
Semester 1  Sjuk 1 
Slutat 2  Slutat 1 
Totalt 6  Totalt 8 
 
Tabell 4.3 Bortfallets orsak indelat på kön. 

 

De individer vi inte kunde få kontakt med skickade vi e-mail till. E-mail adresserna fick vi 

från deras arbetsplats. Trots att vi skickade påminnelse fick vi tyvärr inget svar på vår e-mail. 

En anledning kan vara att de som är föräldralediga inte läste sin e-mail. En annan anledning 

kan vara att de inte har haft tid att svara eftersom det snart var jul. 

 

5 av 8 i det kvinnliga bortfallet i vårt urval var mammalediga. Det här behöver inte innebära 

att vi endast har fått svar ifrån kvinnor som är ”elit” kvinnor, där ”elit” kvinnor har en strävan 

att snabbt bli auktoriserade. De kvinnor i vårt bortfall har redan fått sin auktorisation vid 

intervju tillfället varför även de kan ses som ”elit” kvinnor och därför menar vi inte att de 

skiljer sig mot de övriga kvinnorna i urvalet. 

 

Vi har haft ett partiellt bortfall på fråga nummer 10 (se bilaga 1). På denna fråga ville vi få 

reda på hur många av de anställda på revisionskontoret som var auktoriserade revisorer. 

Bortfallet blev 17 % (10 av 60 svarande). Anledningen var att individen inte hade kännedom 

om hur många auktoriserade revisorer det fanns på kontoret. Vi har gjort en regressionsanalys 

för att se om det finns ett samband mellan det totala antalet anställda och antalet auktoriserade 

revisorer på kontoret. Det visade sig finnas ett starkt samband mellan dessa variabler och 

därför använde vi oss av ekvationen vi fick fram. Med hjälp av ekvationen räknade vi ut hur 

många auktoriserade revisorer det skulle vara i de fall vi saknade svar. De svar vi hade lade vi 

över i en ny variabel och de tomma svaren ersattes med beräknade svar. Det kvarstår ett 

saknat svar på hur många auktoriserade revisorer det fanns eftersom vi saknade ett svar i det 

totala antalet anställda.    
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4.7 Validitet och reliabilitet 

 
Dessa två begrepp gemensamt rör tillförlitligheten av de utförda undersökningarna och 

mätningarna. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). Med validitet menar man en mätnings 

eller ett mätinstruments förmåga att mäta just det man avser att mäta. För att uppnå validitet i 

vår undersökning har vi försökt att utifrån våra hypoteser formulera frågor som ska kunna ge 

svar till våra hypoteser. Frågorna har vi försökt göra så tydliga som möjligt, en fördel är att vi 

har kunnat förklara vid missuppfattning eftersom vi har haft en personlig kontakt med 

respondenterna. Vi har även innan vi började med telefonintervjuerna testat frågeformuläret 

på en auktoriserad revisor. För att vara säker på att det var rätt person som vi intervjuade 

frågade vi efter deras namn om de inte angav det när de svarade.  
 

Med reliabilitet menar man en mätnings eller ett mätinstruments frihet från slumpinflytanden. 

En annan individ ska kunna göra om undersökningen på ett likadant sätt och då få samma 

resultat. För att respondenterna skulle svara så uppriktigt som möjligt på våra frågor 

förklarade vi innan telefonintervjun att deras svar hanteras konfidentiellt. På så sätt anser vi 

att tillförligheten i respondenternas svar är hög. Vid telefonintervjun försökte vi även att 

undvika intervjueffekten genom att inte ställa ledande frågor. Vi har också gjort en 

reliabilitetstest på stress som visar att vi kan summera stressvariablerna och det här höjer vår 

reliabilitet.  

 

4.8 Kapitelsammanfattning  
 
För att genomföra vår undersökning har vi valt att använda oss av en telefonsurvey. Vi har 

samlat in vårt datamaterial med hjälp av ett frågeformulär med strukturerade frågor. Vårt 

urval var auktoriserade revisorer. Eftersom vi inte kunde göra en totalundersökning p.g.a. 

tidsbegränsning och ekonomiska resurser blev vårt urval de revisorer som gjort det högre 

revisorprovet hos Revisorsnämnden. Vi valde det nya provet eftersom det är mest aktuellt och 

gäller nu och i framtiden och har därmed fått en homogen grupp som vi kan göra 

generaliseringar på. Vår enkät är mestadels strukturerad d.v.s. har frågor med fasta 

svarsalternativ. Standardiserade frågor gör att det är lättare att bearbeta svaren, jämföra och 

dra slutsatser än om svaren hade varit öppna. Men vi har också valt att i slutet av enkäten ta 

med några frågor som var öppna. Eftersom vår tid har varit knapp har vi fått begränsa oss i 
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många frågor. Därför har vi försökt att utifrån våra hypoteser ställa en fråga som fångar upp 

precis det vi vill få svar på. Vi har både objektbortfall och partiellt bortfall. Objektbortfallet är 

14 (19%) individer av totalt 74 individer. Vi genomförde Pearsons Chi-tvåtest för att testa 

oberoendet mellan svarsfrekvensen på variablerna man och kvinna. Vårt urval kan betraktas 

som slumpmässig, vilket medför att vi kan göra generaliseringar till bägge könen. För att 

uppnå validitet i vår undersökning har vi försökt att utifrån våra hypoteser formulera frågor 

som ska kunna ge svar till våra hypoteser, vi har testat frågeformuläret på en auktoriserad 

revisor och för att vara säker på att det var rätt person som vi intervjuade frågade vi efter 

deras namn om de inte angav det när de svarade. För att uppnå reliabilitet i vår undersökning 

har vi förtydligat att svaren behandlas konfidentiellt, samt försökt undvika intervjueffekt och 

gjort ett reliabilitetstest på stress. 
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5. EMPIRISK ANALYS 
 

 
I det här kapitlet analyserar vi den empiri vi erhöll genom vår surveyundersökning. Vi inleder 
kapitlet med en genomsnittsbeskrivning av vad som utmärker respondenterna, den följs av en 

korrelationsmatris. Kapitlet fortsätter därefter med att vi accepterar eller förkastar våra 
hypoteser, vilka vi formulerade i kapitel tre. I kapitlet avslutande del diskuterar och 
analyserar vi våra öppna frågor ifrån frågeformuläret. Kapitlet avrundas med en 

kapitelsammanfattning. 
 

 
 

Vi har fått in svar ifrån 60 personer av 74 personer i vårt urval. Den effektiva 

auktorisationstiden varierar i undersökningen mellan 5 - 16 år, med en genomsnittstid på ca 7 

år. Åldern varierar mellan 29 – 50 år och genomsnittsåldern är 32 år. 60 % av svaren kommer 

ifrån män.  Motivationen varierade hos respondenterna mellan 2 – 5 med ett genomsnitt på ca 

4,5. De 77 % som tränar gör det ca 2 ggr i veckan. 53 % har en medelhög stressnivå och ingen 

hade en låg stressnivå. Endast 6,7 % kommer ifrån en familj som ingår i socialgrupp 3. 20 % 

har tagit sin examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Ca 62 % hade inte 

arbetslivserfarenhet av redovisning innan de började sin anställning som revisorsassistent. 76 

% arbetar inte på ett medelstort revisionskontor. 63 % har haft en mentor. De har i genomsnitt 

gjort 2 positionsbyten och 16 % har gjort ett arbetsavbrott framförallt för att vara 

föräldralediga. 

 

5.1 Analys av datamaterial och test av vår teori 
 

När vi valde vilka variabler vi ville ha med i modellen utgick vi ifrån de faktorer som finns 

med i figur 3.2 och som kan svara på vår första hypotes för varje oberoende faktor.  Här följer 

en korrelationsmatris över koefficienter för beroende och oberoende variabler. Antal 

observationer är 59 stycken. I korrelationstabellen är 5 av variablerna dummy variabler och de 

övriga variablerna är inte normalfördelade därför har vi använt oss av Spearman´s 

korrelationstest. Den effektiva auktorisationstiden är korrelerad med ålder och medelhög 

stressnivå. Det finns även några samband mellan oberoende variabler. De är emellertid så 

svaga att de inte torde kunna skapa några problem i modellen.  
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 Spearman´s    
         rho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Effektiv 
auktorisaitons

tid 
,587** ,163 -,242 -,042 -,432** ,004 -,006 ,172 -,200 ,181 -,023

1. Ålder ,165 ,024 ,052 -,182 -,034 -,137 ,295* -,264* ,238 -,036
2. Kön  ,064 ,044 ,006 -,094 ,188 -,174 -,330* ,318* -,133
3. Motivation   ,251 ,117 ,147 ,089 -,013 -,258* -,062 ,037
4. Hälsa   ,108 ,044 ,064 ,183 -,088 -,018 -,046
5. Stress     
    medelnivå   ,219 ,007 ,101 ,178 -,031 ,190

6. Social   
    klass   ,069 ,180 ,005 -,116 ,240

7. Examens- 
    plats   -,111 -,207 -,003 -,141

8.Arbetslivs- 
   erfarenhet    ,013 ,087 ,224

9. Medelstort  
    revisions-    
      kontor 

    -,182 ,220

10. Mentor     ,232
11. Antal    
     positions-   
     byten 

    

** Korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå. 
* Korrelationen är signifikant på en 0,05 nivå. 
 
Tabell 5.1 Korrelationsmatris över koefficienter för beroende och oberoende variabler. 
 
 
Vi har gjort en regressionsanalys utifrån vår modell eftersom vi vill korrelera de oberoende 

variablerna tillsammans mot den effektiva auktorisationstiden. Vår analys av empirin visar att 

faktorerna förklarar den effektiva auktorisationstiden med 64,3 procent och vi har 58 

observationer. Vi väljer de traditionella signifikansnivåerna, d.v.s. signifikans på 0,000 

betecknas stark signifikans, under 0,05 signifikans och under 0,1 svag signifikans. 

Toleransvärdet mäter hur stor del av variansen för den oberoende variabeln som är unik. Låga 

toleransvärden visar att variabeln är inblandad i multikollinaritet. Tumregeln säger att om 

toleransvärdet är < 0,1 är variabeln stark kollinear. Alla våra oberoende variabler överstiger 

0,6 vilket indikerar att det inte finns någon multikollinaritet i vår modell. (Edlund, 1995). 
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 Variabler B-värde Std - fel t - värde Sig. Toleransnivå
       
Individuella Ålder  0,402 0,046 8,774 0,000 0,814 
karakteristiska Kön -0,074 0,357 -0,208 0,836 0,697 
drag Motivation -0,935 0,324 -2,886 0,006 0,796 
 Hälsa 0,371 0,368 1,008 0,319 0,860 
 Stress -0,583 0,315 -1,850 0,071 0,850 
Sociala  Social klass 0,032 0,270 0,117 0,907 0,833 
egenskaper Examensplats 0,114 0,065 1,764 0,084 0,891 
 Arbetslivserfarenhet 0,029 0,342 0,085 0,933 0,773 

Organisations- 
Revisionskontorets 
storlek 0,049 0,406 0,120 0,905 0,743 

uppbyggnad Mentor -0,208 0,347 -0,598 0,552 0,749 
 Positionsbyten 0,192 0,123 1,560 0,126 0,747 
       
 Konstant värde -2,624 2,186 -1,201 0,236  
       
       
 Justerat R2 0,643     
 Std. Fel på uppskattning 1,11553     
       
 Frihetsgrader 58     
 F 10,48     
 Signifikans på modell 0,000     
      
 

Tabell 5.2 Utgångsmodell 
 

Vi kom fram till att det finns ett signifikant samband mellan ålder och den effektiva 

auktorisationstiden. För varje år personen blir äldre ökar den effektiva auktorisationstiden 

med 0,402 år d.v.s. nästan fem månader förutsatt att alla övriga faktorer är konstanta. Det här 

innebär att vi inte kan förkasta vår hypotes: Stigande ålder ger en längre effektiv 

auktorisationstid. (Tabell 5.2)  

 

Vi kom fram till att det inte finns något signifikant samband mellan könet och den effektiva 

auktorisationstiden. Det här innebär att vi förkastar vår hypotes: En kvinna har en längre 

effektiv auktorisationstid (Tabell 5.2). 

 

Vi kom fram till att det finns ett signifikant samband mellan motivation och den effektiva 

auktorisationstiden. Vi har i analysen en femgradig svarsskala, som innebär att om alla övriga 

faktorer är konstanta kommer en revisorsassistent som ökar sin motivation med en grad att 

minska den effektiva auktorisationstiden med 0,935 år. Det här innebär att vi inte kan förkasta 

vår hypotes: En starkare motivation ger en kortare effektiv auktorisationstid.  (Tabell 5.2). 
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Vi kom fram till att det inte finns något signifikant samband mellan hälsan och den effektiva 

auktorisationstiden. Det här innebär att vi förkastar vår hypotes: Fysisk träning ger en kortare 

effektiv auktorisationstid. (Tabell 5.2). 

 

Vi kom fram till att det finns ett svag signifikant samband mellan stressnivån och den 

effektiva auktorisationstiden. I analysen har vi gjort en indelning i de personer som inte har en 

medelhög stressnivå och de personer som har en medelhög stressnivå. För de personer som 

har en medelhög stressnivå kommer den effektiva auktorisationstiden att minska med 0,583 år 

förutsatt att alla de övriga faktorerna är konstanta. Det här innebär att vi inte kan förkasta vår 

hypotes: En medelhög stressnivå ger en kortare effektiv auktorisationstid. (Tabell 5.2). 

 

Vi kom fram till att det inte finns något signifikant samband mellan social klass och den 

effektiva auktorisationstiden. Det här innebär att vi förkastar vår hypotes: En stigande social 

klass ger en kortare effektiv auktorisationstid. (Tabell 5.2). 

 

Vi kom fram till att det finns ett svagt signifikant samband mellan examensplatsen och den 

effektiva auktorisationstiden. Vi har i analysen gjort en indelning av de olika skolorna i 8 

nivåer. Om personen examineras ifrån en skola med en ökad nivå d.v.s. sjunkande status 

innebär det att deras effektiva auktorisationstid kommer att öka med 0,114 år förutsatt att alla 

övriga faktorer är konstanta. Det här innebär att vi inte kan förkasta vår hypotes: Om en 

person har examinerats från en prestigefull skola ger det en kortare effektiv auktorisationstid. 

(Tabell 5.2). 

 

Vi kom fram till att det inte finns något signifikant samband mellan arbetslivserfarenhet och 

den effektiva auktorisationstiden. Det här innebär att vi förkastar vår hypotes: 

Arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete ger en kortare effektiv auktorisationstid. (Tabell 

5.2). 

 

Vi kom fram till att det inte finns något signifikant samband mellan ett medelstort 

revisionskontor och den effektiva auktorisationstiden. Vi har i analysen gjort en indelning av 

om de arbetar på ett medelstort revisionskontor eller inte. Det här innebär att vi förkastar vår 

hypotes: Om personen arbetar på ett medelstort revisionskontor ger det en kortare effektiv 

auktorisationstid. (Tabell 5.2). 
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Vi kom fram till att det inte finns något signifikant samband mellan mentorn och den 

effektiva auktorisationstiden. Det här innebär att vi förkastar vår hypotes: Om personen har 

haft en mentor ger det en kortare effektiv auktorisationstid. (Tabell 5.2).  

 

Vi kom fram till att det finns en antydan att fler positionsbyten har ett negativt samband med 

den effektiva auktorisationstiden. För de personer som byter position finns en svag antydan att 

den effektiva auktorisationstiden kommer att bli längre med 0,192 år per positionsbyte 

förutsatt att alla de övriga faktorerna är konstanta. Emellertid är inte variabeln svagt 

signifikant varför vi förkastar vår hypotes: Ju fler byten till högre position, desto kortare blir 

den effektiva auktorisationstiden. (Tabell 5.2) 

 

Nu börjar vi göra mer partiella analyser. Vi börjar med att ersätta faktorn om de motionerade 

eller inte med faktorn hur många gånger personerna tränar i veckan då ökar förklaringsgraden 

av vår teori till 65,7 %.  Vi har fortfarande 58 observationer och en signifikant modell. Vi 

kom fram till att det var ett svagt negativt signifikant samband mellan hur ofta personerna 

tränade i veckan och den effektiva auktorisationstiden. Om alla de övriga faktorerna är 

konstanta innebär det att en person som ökar sin träning med ytterligare en dag i veckan får en 

längre effektiv auktorisationstid med 0,207 år. Det här innebär att vi förkastar vår hypotes: Ju 

fler gånger personen tränar i veckan, desto kortare blir effektiva auktorisationstiden. (Bilaga 

4). 
 

Om vi ersätter social klass med om föräldrarna arbetar med redovisning eller revision ökar 

förklaringsgraden till 64,6 %.  Vi har fortfarande 58 observationer och en signifikant teori. Vi 

kom fram till att det inte finns något signifikant samband mellan om föräldrarna arbetar med 

redovisning och den effektiva auktorisationstiden. Det här innebär att vi förkastar vår hypotes: 

Om en person är född i en familj där någon av föräldrarna arbetar med redovisning eller 

revision ger det en kortare effektiv auktorisationstid. (Bilaga 5). 

 

Vi ersatte arbetslivserfarenhet med hur lång arbetslivserfarenhet personerna har och behöll de 

andra faktorerna i tabell 5.2. Då ökade förklaringsgraden till 72,1 % och våra observationer 

har blivit färre, till 21 observationer som utgår ifrån de antal som har arbetslivserfarenhet. Vi 

kom fram till att det finns ett svag signifikant samband mellan hur lång arbetslivserfarenheten 

är och den effektiva auktorisationstiden. För de personer som ökar sin arbetslivserfarenhet 

med ett år kommer deras effektiva auktorisationstid att minska med 0,456 år förutsatt att alla 
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övriga faktorer är konstanta. Det här innebär att vi inte kan förkasta vår hypotes: Ju mer 

arbetslivserfarenhet av redovisningsarbete, desto kortare blir den effektiva 

auktorisationstiden. (Bilaga 6). Men här gäller det att komma ihåg att detta bara gäller de som 

har arbetslivserfarenhet. Eftersom de blir äldre så har de sin ålder som påverkar den effektiva 

auktorisationstiden negativt med 5 månader per år. Men de får 5,4 månader per år, så det kan 

tolkas som att arbetslivserfarenhet kan löna sig med ca en halv månad per år.  

 

Om vi ersätter mentorn med mentor 3 alternativ ökar förklaringsgraden till 64,8 %. Vi har 

fortfarande 58 observationer och en signifikant teori. Vi kom fram till att det inte finns något 

signifikant samband mellan antalet mentorer och den effektiva auktorisationstiden. Det här 

innebär att vi förkastar vår hypotes: Ju fler mentorer en person har haft, desto kortare blir 

den effektiva auktorisationstiden. (Bilaga 7). 

 

I denna analys har vi ersatt mentor med om mentorn har motiverat. Förklaringsgraden 

minskade till 50,3 % och våra observationer har blivit färre, nu har vi 36 observationer som 

utgår ifrån de som har haft någon mentor. Vi kom fram till att det finns ett svagt signifikant 

samband mellan den effektiva auktorisationstiden när uppfattningen av motivationen ifrån 

mentorn ökar med en nivå. Om alla de övriga faktorerna är konstanta skulle det innebära att 

en person som ökar nivån med ett steg får en längre effektiv auktorisationstid med 0,380 år. 

Det här innebär att vi förkastar vår hypotes: Ju merpersonen har blivit motiverad av sin 

mentor, desto kortare blir den effektiva auktorisationstiden. (Bilaga 8).  
 

5.1.1 Vidare analyser av vårt datamaterial 

 

Vi har gjort en analys där vi ersätter social klass med en klassindelning där moderns yrke styr 

socialgruppsindelningen. Fördelningen i grupperna är 9 personer i socialgrupp 1, 36 personer 

i socialgrupp 2 och 15 personer i socialgrupp 3. Vi gjorde sedan en regressionsanalys och där 

framkom det att moderns klassindelning blev svagt signifikant. Vi blev då fundersamma över 

varför moderns indelning är svagt signifikant, men inte socialgruppsindelning där hänsyn togs 

till båda föräldrarna. Dessutom visade analysen att med en fallande klass d.v.s. från 

socialgrupp 1 till socialgrupp 2 osv. kommer den effektiva auktorisationstiden minska med 

0,477 år (se bilaga 9).  I dagens samhälle är det vanligt att barn växer upp med endast en 

förälder och kanske är det så att modern har fått en större betydelse för barnen. Vi gjorde en 
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ny analys för att se om skillnaderna fanns i olika generationer. I analysen av dem som är 

yngre än 35 år, visade att det finns inget samband mellan moderns klassindelning och den 

effektiva auktorisationstiden och samma visade analysen med de äldre, vilket borde innebära 

att det finns inget generationssamband. Sambandet finns kvar när vi testar de personer som 

ingår i klass 3 eller inte. Det är modern i socialgrupp 3 som har betydelse för personens 

effektiva auktorisationstid. När vi gör en analys utav hur endast männen reagerar på moderns 

klassindelning framkommer det att männen har ett svagt samband med moderns 

klassindelning. Samtidigt blir det även ett signifikant samband mellan ett medelstort 

revisionskontor och den effektiva auktorisationstiden. Det blir inget samband mellan kvinnan 

och moderns klassindelning, detta kan tänkas beror på att vi har observationer under 30 

stycken i den här analysen. Vidare spekulationer om det här resultatet överlämnas till kapitel 

6.  
 

Vi gjorde en analys där vi lade till om de hade haft arbetsavbrott i utgångsmodellen. Modellen 

är fortfarande signifikant och det framkommer att arbetsavbrott har en antydan till att förlänga 

den effektiva auktorisationstiden. Men det finns en korrelation mellan arbetsavbrott och kön. 

Därför gjorde vi en ny analys där vi tog bort kön men behöll arbetsavbrottet. Antydan fanns 

fortfarande kvar men hade varken förstärkts eller försvagats. Utav detta kommer vi fram till 

att det finns indikationer att den effektiva auktorisationstiden blir längre om en person gör ett 

arbetsavbrott.  

 

För att se hur könsfördelningen påverkade huvudmodellen gjorde vi en ny analys, där vi tog 

bort alla kvinnor i vårt urval. Hela modellen förblev signifikant, men signifikansen hos de 

olika variablerna ändrades. Ålder och medelhög stressnivå hade fortfarande ett samband, 

medan motivation och examensplats inte hade samband med den effektiva 

auktorisationstiden. Vi tolkar det här som att det kanske har en mindre betydelse för männen, 

än för kvinnorna, vilken examensplats och vilken motivation männen har. Det här kan 

innebära att det är kvinnorna som lyfter upp sambandet mellan examensskolan och den 

effektiva auktorisationstiden. Det här tyder på att en kvinna måste bevisa sin kunskap mer än 

mannen eftersom en arbetsgivare tror på skolans status och därför upplever kvinnan som 

kompetent. För att en kvinna ska få uppdrag måste hon synas hos uppdragsgivaren och genom 

att vara mer motiverad än mannen syns hon. Dessa resonemang kan ge en förklaring till 

varför den effektiva auktorisationstiden inte är längre för en kvinna.  
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5.2 Analys av våra öppna frågor 
 

På första frågan svarade de flesta respondenterna att den egna motivationen var det som mest 

påverkade auktorisationstiden. I motivationen ingår det egna intresset för arbetet, 

nyfikenheten, hur höga krav man ställde på sig själv och den egna drivkraften. En viktig 

faktor var att arbeta med företag inom olika branscher och olika storlekar, eftersom det högre 

revisorsprovet är en test på erfarenhet av revisionsarbete inom ett brett område. Några av 

respondenterna kände också att revisionskontoret ställde krav på dem att ta sin auktorisation. 

En annan viktig faktor för auktorisationstiden var att man ska ha uppfyllt grundkraven. Men i 

slutändan är det personens egen utvecklingsförmåga som styr hur lång tid det tar att bli 

auktoriserad revisor. 

 

Majoriteten av dem som hade goda råd till en person som vill förkorta sin effektiva 

auktorisationstid svarade att personen skulle se till att få bred kunskap. Det får man genom att 

arbeta med stor blandning av kunder, både storleksmässigt och branschmässigt. Personen 

måste medvetet försöka arbeta med stora och små företag och tänka på att inte specialisera sig 

inom ett område. Respondenterna gav också råden att man skulle försöka vara klar med sina 

akademiska poäng innan man började arbeta som revisorsassistent. Vidare skulle man börja 

läsa inför provet i god tid och fråga om hjälp av de arbetskamrater som har klarat provet. Att 

jobba på ett stort kontor underlättar vid det högre revisorsprovet men att ha jobbat på en 

mindre kontor underlättar vid det första provet. En del revisionsbyråer brukar ha interna 

utbildningsprogram och det är en fördel att följa utbildningen då det ger tillgång till ny 

kunskap. Det är även viktigt att ha en mentor som personen trivs med, eftersom personen 

behöver stöd av någon. En sista råd var att personen inte ska stressa sig fram, de fem åren 

behövs för att skaffa sig tillräckligt med erfarenhet för att klara av revisorsproven. 

 

Informationen som vi fick från de öppna frågorna överensstämmer med vår teori. Att ha en 

hög motivation är viktigt för att förkorta auktorisationstiden och att ha erfarenhet från ett brett 

område är vikigt för att klara av det högre revisorsprovet. Vår teori om motivation förklarar 

den effektiva auktorisationstiden och det har vi ännu en gång fått bekräftat med svaren från de 

öppna frågorna. 
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5.3 Felkällor 
 

Vi har stött på missuppfattningar i frågan på antal positionsbyten. Respondentens svar 

varierade beroende på vilket revisionskontor han/hon arbetade på. Det här kan vara en 

anledning till att de har haft olika uppfattningar om vad ett positionsbyte är. Det framkom av 

svaren att vissa uppfattningar innebar att ett positionsbyte gjordes vid varje nytt uppdrag 

medan det för andra var när de blev godkända respektive auktoriserade revisor. Det här 

innebär att vårt resultat har blivit missvisande. 

 

En annan fråga vi hade problem med var om individen hade haft någon mentor. Här fanns det 

skillnader på vad en mentor har för funktion. Trots våra förklaringar ansåg en del 

respondenter inte att en handledare kunde ingå i benämningen mentor. Det här gör att vi har 

fått en underrepresentation av de individer som har haft en mentor och därmed har vi fått ett 

missvisande resultat.  

 
 

5.4 Kapitelsammanfattning 
 

Resultatet av vår empiriska analys visade att en individs ålder är den mest påverkande faktorn 

för hur lång tid det tar för en individ att bli auktoriserad revisor. På andra plats kom 

individens motivation för att bli auktoriserad revisor. Åldern visade ett stark negativt 

signifikant samband med den effektiva auktorisationstiden, men hypotesen om att en kvinna 

har en längre effektiv auktorisationstid måste vi förkasta. Motivationen hade ett signifikant 

samband med den effektiva auktorisationstiden och det framkom även från de öppna frågorna 

att motivation är en avgörande faktor för hur lång tid det tar för en individ att bli auktoriserad 

revisor. Vi fick förkasta vår hypotes om att fysisk träning ger kortare effektiv 

auktorisationstid, men däremot fann vi ett svagt positivt samband mellan de individer som har 

en medelhög stressnivå och den effektiva auktorisationstiden. Social klass och 

arbetslivserfarenhet förkastade vi, men individens examensplats visade ett svagt samband 

mellan den effektiva auktorisationstiden. Resterande hypoteser som var revisionskontorets 

storlek, mentorn och antal positionsbyten fick vi förkasta eftersom de inte hade något 

samband med den effektiva auktorisationstiden. Den enda underhypotesen som vi inte 

förkastade var arbetslivserfarenhetens längd, de andra underhypoteserna fick vi förkasta.
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6. SLUTSATS 
 

 
Det intressanta på vårt forskningsområde var att det finns grundläggande krav som en 

revisor måste uppfylla och som prövas av ett prov som inte förutsätter personliga relationer. 
De här kraven finns inte på de karriärstudier som har gjorts tidigare. Vi har kommit fram till 
att en person som vill få en kortare auktorisationstid bör tänka på att inte vara för gammal, 

ha en hög motivation, ha examinerats ifrån en prestigefull skola och ha en medelhög 
stressnivå. 

 

6.1 Slutsats och reflektioner 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som påverkade hur lång tid det tog 

att bli auktoriserad revisor. Forskning på karriärframgång inom andra yrken har visat att 

framgång beror på olika faktorer, därför anser vi att det även måste finnas olika faktorer som 

påverkar revisorsassistentens framgång. Det intressanta i vårt forskningsområde var att det 

fanns grundläggande krav som en revisor måste uppfylla och som prövas av ett prov som inte 

förutsätter personliga relationer. De här kraven fanns inte på de karriärundersökningar som 

hade gjorts tidigare.  

 
Vår teori bygger på faktorer som vi har delat in i tre grupper; individuella karakteristiska drag, 

sociala egenskaper och organisationens uppbyggnad. Vår teori har visat sig förklara två 

tredjedelar av den effektiva auktorisationstiden. De faktorer som vi fann ha ett samband med 

den effektiva auktorisationstiden var motivationen och åldern. Faktorer med ett svagt 

samband med den effektiva auktorisationstiden är stress och examensplats. Teorin har även 

visat en antydan till att antal positionsbyten har ett samband med den effektiva 

auktorisationstiden. Våra övriga faktorer som var; kön, hälsa, arbetslivserfarenhet, social 

klass, mentor och revisionskontorets storlek visade sig inte ha något samband med den 

effektiva auktorisationstiden.  

 

Vår empiriska undersökning visar att en person som har stark motivation till att bli 

auktoriserad revisor får en kort effektiv auktorisationstid. Detta stämmer med French och 

Thomas (Heinonen, 1972) undersökningar som visade att en individ som hade en stark 

motivation uppnådde bättre resultat än individer med svag motivation. Det framkom även av 
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de öppna frågorna att respondenternas uppfattning var att motivationen hade en betydande 

påverkan av hur lång tid det tar att bli auktoriserad revisor.  

 

Vi kom fram till att den effektiva auktorisationstiden förlängs med stigande ålder. En yngre 

revisorsassistent kommer ofta direkt från skolbänken och har då sin studieteknik färsk, vilket 

gör att de vet hur de ska studera för att minnas mer till provet.  

 

Precis som Yerkes-Dodsons kurva (figur 3.6) visar har vi kommit fram till att vid en 

medelhög stressnivå presterar personerna bäst. Stress har tidigare inte blivit undersökt vid 

karriärundersökningar, men om stress påverkar revisorsyrket borde det även påverka hur lång 

tid det tar för andra individer i andra yrken att nå toppen. Vi har gjort starka förenklingar när 

vi skapade våra stressfrågor och om en mer erfaren forskare hade gjort undersökningen skulle 

de kunna fånga upp stressfaktorn mer exakt.  

 

Vi har inte kunnat fånga upp om antal positionsbyten påverkade den effektiva 

auktorisationstiden. Det här grundar vi på att frågan var felformulerad och därför hade 

respondenten svårt för att svara på frågan. Respondentens svar varierade också beroende på 

vilket revisionskontor han/hon arbetade på och det här beror även på att de har haft olika 

uppfattningar om vad ett positionsbyte är. Det framkom av svaren att vissa uppfattningar 

innebar att ett positionsbyte gjordes vid varje nytt uppdrag medan det för andra var när de 

blev godkända respektive auktoriserade revisorer. Inom tidigare karriärundersökningar 

(Sheridan, Slocum, Buda & Thompson, 1990) har positionsbyte behandlats som en signal till 

befordrare om personens förmåga. I revisorsyrket kan inte personen sända ut signaler på 

förmåga för att bli godkänd eller auktoriserad revisor. Här krävs att personen bevisar sin 

förmåga genom att klara av revisorsproven.  

 

Vår empiriska underökning har visat att det finns ett svagt samband mellan prestigefull 

examensplats och den effektiva auktorisationstiden. Det här överensstämmer med tidigare 

undersökningar inom karriärframgångar som säger att en person väljer en annan person som 

har liknande erfarenhet (Staffsud & Collin, 2003). 

 

Vi har kommit fram till att det inte tar längre tid för en kvinna att bli auktoriserad revisor. 

Men eftersom tidigare teorier (Letha,b, 1997, Elg & Jonnergård, 2004, Stafsudd & Collin, 
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2003) visar på att det finns könsskillnader valde vi att göra fler analyser. Då framkom 

indikationer på att det var kvinnorna som var mer motiverade samt hade en examen ifrån en 

mer prestigefylld skola. Det här kan vara en anledning till att det inte tar längre tid för en 

kvinna att bli auktoriserad revisor. Tidigare teorier (Gustafson & Janson, 2003, Jönsson, 

Molin & Nilsson, 2003) säger även att det finns ett glastak som hindrar kvinnor ifrån att gå 

vidare i karriären. Men vi hävdar att glastaket inte är lika ogenomtränglig i vår undersökning 

eftersom vår karriärstudie baseras på befordran genom ett prov istället för genom sociala 

befordringar. Det här kan vara ytterligare en anledning till att det inte tar längre tid för en 

kvinna att bli auktoriserad revisor 

 

Vår analys gav inget samband mellan hälsan och den effektiva auktorisationstiden. Trots att vi 

inte kunde påvisa något samband, tror vi att om undersökningen hade genomfört på ett större 

urval, under längre period, och med mer utvecklade frågor skulle utfallet ha blivit annorlunda. 

Indikationerna på att den effektiva auktorisationen skulle öka om personen tränade ytterligare 

en dag i veckan kan bero på att personen prioriterar sin fysiska träning framför arbetet.  

 

Vi har kommit fram till att det inte finns något samband mellan social klass och den effektiva 

auktorisationstiden. Tidigare karriärstudier (Stafsudd & Collin, 2003, Elg & Jonnergård, 

2004) bygger på teorin om social likhet där personer väljer att hjälpa andra personer som 

påminner om en själv. Men eftersom det är ett prov som avgör när revisorn blir auktoriserad 

och inte det sociala nätverket kan det vara anledningen till varför det inte finns någon skillnad 

mellan klasserna.  

 

Analysen visade en antydan till att moderns klassindelning hade ett samband med den 

effektiva auktorisationstiden. Det här kan förklaras med att moderns socialgrupp har större 

betydelse idag eftersom det är fler personer som växer upp med ensamstående mödrar. 

Analysen visade även en indikation på att den effektiva auktorisationstiden blir kortare om 

modern ingår i socialgrupp 3. Vi har inte funnit någon förklaring till det här sambandet.  

 

Mentorn som i tidigare undersökningar (Barker, Monks & Buckley, 1999) har visat sig ha en 

påverkan på karriärframgången, har inte haft den här påverkan i vår undersökning. Vi anser 

att det här kan bero på att det finns både ett officiellt och ett inofficiellt mentorskap och vi har 



Revisorns karriär    Slutsats 
   
 

  67 

bara fångat upp de individer som har haft ett officiellt mentorskap. Det här gör att vi har fått 

en underrepresentation av de individer som har haft en mentor.  

 

Vi kom fram till att det inte finns något samband mellan ett medelstort revisionskontor och 

den effektiva auktorisationstiden. Tidigare teorier (Flöstrand & Gröjer, 2004) säger att det 

finns skillnader men de har ingen definition på vad ett litet respektive stort kontor är. En 

anledning till att vi inte fått samma resultat kan vara att vi inte har haft samma 

gruppindelningar som tidigare undersökningar. Det kan också bero på att vi inte har lyckats 

fånga upp skillnaderna då det endast förekommer i de allra minsta och i de allra största 

revisionskontoren.  

 

Tidigare undersökningar har visat att arbetslivserfarenhet gjorde att individen lättare kom in i 

gemenskapen (Anakwe & Greenhaus, 2000). Vårt empiriska material visar däremot inget 

samband mellan arbetslivserfarenhet och den effektiva auktorisationstiden. Det här kan betyda 

att socialisering endast hjälper till vid inträdet till revisionskontoret och inte under hela 

karriären. Om en individ har arbetslivserfarenhet måste erfarenheten vara lång för att den ska 

ge en kortare effektiv auktorisationstid. Det här grundar vi på vår analys som gav ett svagt 

samband på att längden av arbetslivserfarenheten ger en kortare effektiv auktorisationstid.  

 

6.1.1 Revisorsassistentens och revisionsbyråns tillämpning av vår teori 
 

En person som vill göra en snabb karriär inom revisorsyrket bör börja som revisorsassistent 

direkt efter avklarade studier, eftersom åldern ger en längre effektiv auktorisationstid. En 

stark motivation ger mer intresse för arbetet och ökar individens målmedvetenhet som i sin tur 

leder till att individen söker sig till nya utmaningar. En person som vill korta ner sin effektiva 

auktorisationstid bör lära sig att hantera stress, eftersom vår empiriska undersökning har visat 

att de personer som har medelhög stressnivå har kortare effektiv auktorisationstid. 

 

Revisionsbyråerna kan tillämpa vår teori för att påverka anställdas auktorisationstid. De 

revisionsbyråer som vill att deras anställda ska få en kort effektiv auktorisationstid bör 

motivera sina anställda, det kan de göra genom att ge dem beröm, bekräftelse, uppskattning 

och högre lön. Revisionsbyrån bör även tänka på de äldre anställda och kompensera deras 

ålder t.ex. genom att ge dem en starkare motivation och hjälpa dem att nå medelhög 
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stressnivå. En revisionsbyrå som inte har behovet av fler auktoriserade revisorer kan också 

använda sig av vår teori.  

 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 

En revisors karriär slutar inte vid auktorisationen utan fortsätter med nästa steg som är att bli 

partner. För att gå vidare och bli partner krävs inte fler kunskapsprov. Blir det här mer likt 

andra karriärstudier eller finns samma faktorer kvar och påverkar hela karriärperioden. 

 

Vilka faktorer är det som förklarar resterande del av den effektiva auktorisationstiden? Vi tror 

att utbildning kan påverka, eftersom flera personer upplevde att det hade tagit längre tid för 

dem eftersom de hade fått läsa in de kurser de saknade vid anställning för att bli auktoriserad 

revisor.  
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Bilaga 1 Frågeformulär 
 
1. Man ……Kvinna …….. 
 
2. Vilket år är du född: ………………… 
 
3. Vilken skola tog du din kandidat/magisterexamen på? …………………………. 
 
4. Vilket år fick du ditt första jobb som revisorsassistent?........................................ 
 
5. Vilket år fick du din auktorisation? …………………………………………….. 
 
Familj 
6. Vad jobbade dina föräldrar med när du växte upp? 

     Mor………………………………………………………………………………. 

     Far………………………………………………………………………………... 
 
Arbetslivserfarenhet 
7. Innan du började som revisorsassistent, hade du arbetslivserfarenhet av redovisning?  

      Ja ……………  Hur lång tid? ...................................... 

      Nej …………. 
 
Motivation 
8. Hur viktigt var det för dig att bli auktoriserad revisor, på en skala 1-5? 

      1       2      3     4 5 

  Lite          Mycket  
 
Byrån 
9.  Hur många anställda var det som jobbade med revision på den byrå där du tog din   

     auktorisation?........................................................................................................... 
 
10. Hur många auktoriserade revisorer fanns det?.............................................................. 
 
Mentor 
11. Har du under den tiden du var revisorsassistent till dess du blev auktoriserad revisor haft     
      en/flera mentor?  
      Ja, en person …………………………………………………………. ………. 
      Ja, flera personer ……………………………………………………………… 
      Nej, ingen ……………………………………………………………………… 
 
12. Hur mycket har mentorn motiverat dig till att snabbare bli auktoriserad revisor, på en    
      skala 1-5?  
      1       2     3     4     5 

      Lite    Mycket 
 



 

   

Byte av tjänst/arbetsposition 
13. Under tiden du var revisorsassistent tills dess du blev auktoriserad revisor har du bytt till    
      en högre position? 
      Ja………….  Hur många gånger?…………………………………… 

      Nej……….. 
 
Effektiva tiden 
14. Har du gjort något arbetsavbrott under den tiden du var revisorsassistent till dess du blev   
     auktoriserad revisor? 

     Nej……… 

     Ja p.g.a.: 
     Tjänstledigt……………..Hur länge?……………………………………………. 

     Föräldraledigt…………..Hur länge?……………………………………………. 

     Annat…………………...Hur länge?……………………………………………. 

 
Hälsan  
15. Motionerade du under tiden du var revisorsassistent till dess du blev auktoriserad revisor? 

      Nej ………... 

      Ja ………….. Hur ofta? ......................................  

 
Stress 
16. Under perioden från revisorsassistent fram till auktoriserad revisor… 

    - Kände du att det var för höga krav som ställdes på dig, på en skala 1-5? 

      1    2   3   4   5  
Aldrig Nästan aldrig Ofta Nästan alltid Alltid  

    - Kände du att du kunde prestera lika bra under tidspress, på en skala 1-5? 

      1   2   3   4   5  
Aldrig Nästan aldrig Ofta Nästan alltid Alltid 

    - Kände du att du blev stimulerad när du fick fler uppdrag, på en skala1-5? 

      1   2   3   4   5  
Aldrig Nästan aldrig Ofta Nästan alltid Alltid 
    -  Hände det att du sov oroligt om nätterna för att du tänkte på dina arbetsuppgifter,  
        på en skala 1-5? 

      1               2                    3                    4                   5 
Aldrig Nästan aldrig Ofta Nästan alltid Alltid  
 
Andra faktorer 
17. Vad tror du mest påverkar hur lång tid det tar att bli auktoriserad revisor? 

 ………………………………………………………………………………………………. 

18. Har du något råd till en person som snabbt vill bli auktoriserad revisor? 

....................................................................................................................................................... 



 

   

Bilaga 2 Underlag för telefonintervju 
 
Intervjuguide  
 
Hej jag heter…………….  
Jag går på högskolan i Kristianstad och läser sista året på revisor programmet. Vi är tre tjejer 
som skriver vår kandidatuppsats. Vi vill ta reda på vad det är som påverkar hur lång tid det tar 
för en person att bli auktoriserad revisor. Vi fick ditt namn genom revisorsnämnden. Vi 
intervjuar de personer som under de sista 5 åren har tagit sin auktorisation. Dina svar kommer 
att behandlas anonymt. Har du tid 5 minuter att svara på några korta frågor? (Skulle jag kunna 
återkomma en annan dag som passar er bättre?) 
 
Ställer frågor eller bokar tid!  
(Om de vill ha frågeformuläret innan så går det bra – e-mail) 
 
Vill du ha en sammanfattning av resultatet när vi är klara? Det blir i slutet av januari. 

E-mail adress…………………………………………………………. 

 
Tack så väldigt mycket för din hjälp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 3 Socialgruppsindelning 
 
SEI enligt 1968 års indelning i Meddelande i Samordningsfrågor 1982:4, p. 9 är uppdelat 
enligt följande: 
 
Socialgrupp 1: 

• Företagsledare 
• Företagsledande tjänstemän 
• Fria yrken 
• Högre tjänstemän 

 
Socialgrupp 2: 

• Bönder och medhjälpande hustrur 
• Småföretagare och medhjälpande hustrur 
• Tjänstemän på mellannivå 
• Lägre tjänstemän 

 
Socialgrupp 3: 

• Småbrukare  
• Arbetare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 4 
 
Tabell: Hälsa har ersatts med hur ofta de motionerar. De övriga variablerna är samma som i 
tabell 5.2 
 
       
 Variabler B-värde Std - fel t - värde Sig. Toleransnivå
       
Individuella Ålder  ,401 ,045 8,933 ,000 ,817 
karakteristiska Kön -,102 ,350 -,292 ,772 ,695 
drag Motivation -,981 ,315 -3,111 ,003 ,807 

 
Hur ofta de motionerar i 
veckan ,207 ,119 1,735 ,089 ,861 

 Stress -,542 ,308 -1,761 ,085 ,856 
Sociala  Social klass -,001 ,265 -,003 ,998 ,831 
egenskaper Examensplats ,121 ,063 1,916 ,061 ,895 
 Arbetslivserfarenhet ,005 ,333 ,015 ,988 ,780 

Organisations- 
Revisionskontorets 
storlek ,002 ,399 ,005 ,996 ,740 

uppbyggnad Mentor -,203 ,340 -,598 ,552 ,748 
 Positionsbyten ,228 ,123 1,854 ,070 ,715 
       
 Konstant värde -2,461 2,138 -1,151 0,256  
       
       
 Justerat R2 0,657     
 Std. Fel på uppskattning 1,09287     
       
 Frihetsgrader 58     
 F 11,092     
 Signifikans på modell ,000     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 5 
 

Tabell: Social klass ersätts med om föräldrarna arbetar med redovisning eller revision. De 

övriga faktorerna är samma som i tabell 5.2.  

       
 Variabler B-värde Std - fel t - värde Sig. Toleransnivå
    
Individuella Ålder  ,405 ,045 8,906 ,000 ,819 
karakteristiska Kön -,015 ,365 -,042 ,967 ,659 
drag Motivation -,957 ,320 -2,986 ,004 ,807 
 Hälsa ,394 ,368 1,072 ,289 ,853 
 Stress -,594 ,311 -1,909 ,062 ,864 

Sociala  
Föräldrar med 
revisionsbakgrund ,334 ,481 ,694 ,491 ,864 

egenskaper Examensplats ,114 ,064 1,784 ,081 ,900 
 Arbetslivserfarenhet ,019 ,338 ,056 ,955 ,782 

Organisations- 
Revisionskontorets 
storlek ,080 ,407 ,198 ,844 ,734 

uppbyggnad Mentor -,206 ,341 -,604 ,549 ,766 
 Positionsbyten ,207 ,122 1,694 ,097 ,749 
       
 Konstant värde -2,696 2,174 -1,240 ,221  
       
       
 Justerat R2 0.646     
 Std. Fel på uppskattning 1,10982     
       
 Frihetsgrader 58     
 F 10,627     
 Signifikans på modell ,000     
       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 6 

 

Tabell: Arbetslivserfarenhet har ersatts med hur lång arbetslivserfarenhet personerna har. Alla 

de andra faktorerna är samma som i tabell 5.2. 

       
 Variabler B-värde Std - fel t - värde Sig. Toleransnivå
    
Individuella Ålder  ,528 ,098 5,359 ,000 ,487 
karakteristiska Kön -,289 ,822 -,352 ,732 ,543 
drag Motivation -1,608 ,923 -1,742 ,112 ,496 
 Hälsa -,491 1,091 -,450 ,662 ,655 
 Stress -,641 ,826 -,776 ,456 ,557 
Sociala  Social klass -,439 ,704 -,623 ,547 ,746 
egenskaper Examensplats ,306 ,165 1,850 ,094 ,700 

 
Längd på 
arbetslivserfarenhet -,456 ,207 -2,199 ,053 ,495 

Organisations- 
Revisionskontorets 
storlek -1,228 ,961 -1,278 ,230 ,566 

uppbyggnad Mentor -1,136 ,928 -1,224 ,249 ,491 
 Positionsbyten ,289 ,248 1,167 ,270 ,867 
       
 Konstant värde -1,366 6,533 -,209 ,839  
       
       
 Justerat R2 0,721     
 Std. Fel på uppskattning 1,42048     
       
 Frihetsgrader 21     
 F 5,926     
 Signifikans på modell 0,004     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 7 
 

Tabell: Mentor JN ersätts med mentor 3 alt alla övriga faktorer samma som i tabell 5.2. 

       
 Variabler B-värde Std - fel t - värde Sig. Toleransnivå
    
Individuella Ålder  ,405 ,046 8,890 ,000 ,810 
karakteristiska Kön -,015 ,357 -,043 ,966 ,686 
drag Motivation -,970 ,324 -2,993 ,004 ,784 
 Hälsa ,413 ,367 1,125 ,266 ,850 
 Stress -,603 ,314 -1,922 ,061 ,846 
Sociala  Social klass ,000 ,270 ,001 ,999 ,820 
egenskaper Examensplats ,108 ,065 1,674 ,101 ,881 
 Arbetslivserfarenhet ,026 ,338 ,078 ,938 ,779 

Organisations- 
Revisionskontorets 
storlek ,011 ,405 ,027 ,979 ,738 

uppbyggnad Mentor 3 alternativ -,215 ,205 -1,047 ,301 ,711 
 Positionsbyten ,201 ,119 1,682 ,099 ,781 
       
 Konstant värde -2,485 2,170 -1,145 ,258  
       
       
 Justerat R2 0,648     
 Std. Fel på uppskattning 1,10674     
       
 Frihetsgrader 58     
 F 10,710     
 Signifikans på modell ,000     
       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 8 

 

Tabell: Mentor JN ersätts med uppfattning av hur mentorn motiverat revisorsassistenten. De 

övriga faktorerna är samma som i tabell 5.2 

       
 Variabler B-värde Std - fel t - värde Sig. Toleransnivå
    
Individuella Ålder  ,332 ,075 4,406 ,000 ,739 
karakteristiska Kön -,383 ,475 -,807 ,427 ,835 
drag Motivation -1,020 ,444 -2,298 ,030 ,669 
 Hälsa ,452 ,490 ,922 ,365 ,841 
 Stress -,673 ,487 -1,383 ,179 ,628 
Sociala  Social klass -,270 ,346 -,782 ,442 ,777 
egenskaper Examensplats ,167 ,088 1,903 ,069 ,835 
 Arbetslivserfarenhet -,334 ,435 -,767 ,450 ,814 

Organisations- 
Revisionskontorets 
storlek -,501 ,702 -,713 ,483 ,555 

uppbyggnad 
Om mentorn har 
motiverat ,380 ,193 1,966 ,061 ,857 

 Positionsbyten ,308 ,146 2,111 ,045 ,764 
       
 Konstant värde -1,046 3,074 -,340 ,737  
       
       
 Justerat R2 0,503     
 Std. Fel på uppskattning 1,17289     
       
 Frihetsgrader 36     
 F 4,317     
 Signifikans på modell 0,001     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 9 
 
Tabell: Social klass ersätts med moderns socialgruppsindelning, övriga variabler samma som 
tabell 5.2 
  
       
 Variabler B-värde Std - fel t - värde Sig. Toleransnivå
    
Individuella Ålder  ,399 ,044 9,073 ,000 ,821 
karakteristiska Kön ,186 ,370 ,504 ,617 ,603 
drag Motivation -1,058 ,315 -3,357 ,002 ,781 
 Hälsa ,365 ,355 1,030 ,308 ,860 
 Stress -,604 ,301 -2,007 ,050 ,867 
Sociala  Moderns klassindelning -,477 ,251 -1,902 ,063 ,785 
egenskaper Examensplats ,132 ,063 2,109 ,040 ,882 
 Arbetslivserfarenhet ,085 ,328 ,260 ,796 ,780 

Organisations- 
Revisionskontorets 
storlek ,059 ,391 ,152 ,880 ,745 

uppbyggnad Mentor -,395 ,344 -1,149 ,257 ,708 
 Positionsbyten ,232 ,119 1,960 ,056 ,744 
       
 Konstant värde -1,113 2,252 -,494 ,623  
       
       
 Justerat R2 0,668     
 Std. Fel på uppskattning 1,07487     
       
 Frihetsgrader 58     
 F 11,611     
 Signifikans på modell ,000     
      
 
 

 


