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av två grundläggande teorier, up or out och förväntningsgapet, för att förklara varför 
många revisorsassistenter förhållandevis tidigt lämnar revisorsyrket. Dessa teorier har 
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som arbetar med att anställa ekonomer. Analysen av intervjuerna ledde fram till 
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1. Inledning 
	

I detta inledande kapitel presenteras först en bakgrund till ämnet och följs sedan av studiens 
problematisering. Vidare lyfts studiens syfte och frågeställning fram genom tidigare forskning 

och kapitlet avslutas sedan med uppsatsens disposition. 
	

	
1.1 Bakgrund  

Varje år examineras ett stort antal ekonomer från högskolor och universitet runt om i Sverige. 

Många av de nyexaminerade ekonomerna vänder sig till revisionsbyråer för att arbeta som 

revisorsassistent. Att ha revisorsassistent som första jobb efter examen kan öppna många dörrar 

i arbetslivet, både en karriär inom och utanför revisionsbranschen.  

 

Gebreiter (2020) hävdar att det finns två typer av personer som söker sig till revisorsyrket. Den 

första typen är personer som är intresserade av att börja sin karriär som revisorsassistent för att 

sedan avlägga revisorsexamen och därmed bli auktoriserad revisor. Denna typ av person kan så 

småningom ta sig upp till högre nivåer i revisionsbyråns hierarki, såsom exempelvis partner. 

Den andra typen är personer som vill arbeta som revisorsassistent ett antal år för att skaffa sig 

erfarenheter och ta med sig lärdomar från branschen för att sedan söka sig vidare till andra 

branscher (Gebreiter, 2020). Båda typerna av personer har dock flera gemensamma nämnare. 

Majoriteten är drivna, självsäkra och intresserade av teamwork. Gebreiter (2020) hävdar även 

att personer som söker sig till revisionsbranschen inte nödvändigtvis behöver vara så kallade 

“stjärn-studenter”. Det gäller snarare att passa in i boxen för vad revisorsbranschen anser är en 

ideal kandidat. Den ideala kandidaten innefattar de erfarenheter, kunskaper och 

personlighetsdrag som nämns i nästan samtliga av jobbansökningarna på big-four byråerna (se 

bilaga 1) (Gebreiter, 2020).  

	

I jobbannonser för ekonomijobb anges det ofta att det krävs några års erfarenhet av 

ekonomiarbete i praktiken (se bilaga 2). Revisionsbranschen är känd för att nya 

revisorsassistenter tidigt får arbeta mycket praktiskt och att de snabbt blir en del av ett team. 

Nyanställda revisorsassistenters första arbetsuppgifter består ofta av “grovjobb”, exempelvis 

att kopiera viktiga dokument eller stämma av siffror. “Grovjobbet” mynnar med tiden ut i mer 

avancerade och varierande arbetsuppgifter. Genom att revisorsassistenter får erfarenhet av att 

arbeta med många olika typer av företag ges möjligheter att utveckla ett brett kontaktnät och 
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revisorsassistenter får bland annat lära sig hur olika företag är uppbyggda och hur olika 

branscher fungerar (Carrington, 2014). 	

	

Revisorsassistenter träffar många olika klienter i vardagen, vissa oftare, andra mer sällan, vilket 

så småningom bildar ett kontaktnät av både strong och weak ties. Granovetter (1973) skiljer på 

två olika typer av kontaktnät som har betydelse när en individ skall skaffa jobb. Den första 

typen innebär ett stort antal, relativt ytliga kontakter (weak ties) och den andra typen innebär 

ett fåtal starka kontakter (strong ties), sedan är det upp till individen själv att upprätthålla dessa 

kontakter. Ett exempel på weak ties är LinkedIn kontakter, dessa kontakter finns nära till hands, 

men inte i vardagen. Kollegor, familj och vänner är typiska exempel på strong ties. Granovetter 

(1973) påstår att många weak ties genererar högre chanser att skaffa sig ett jobb.  

 

Det är välkänt att revisionsbyråer erbjuder varierande arbetsuppgifter parallellt med interna 

utbildningar. Utbildningen är något som ofta nämns i tidigare studier av exempelvis 

revisorsassistenter men ämnet utbildning är inte speciellt väl utvecklat. Olika revisionsbyråer 

erbjuder olika typer av utbildningar. Mindre byråer köper ofta färdiga utbildningar från 

exempelvis FAR (Föreningen auktoriserade revisorer) eller Hogia (FAR, u.å). Hogia är ett 

företag som erbjuder programlösningar och utbildningar till revisionsbyråer och erbjuder bland 

annat följande utbildningar: riskbaserad insats, transaktionsanalys, analys, grundutbildning i 

skatt och i koncern (Hogia, u.å). Större byråer, big four1, utformar sina egna internutbildningar 

istället för att köpa in tjänsten externt och kan därmed påverka vad som ska läras ut, däremot 

följer utbildningen alltid Revisorsinspektionens krav (Revisorsinspektionen, u.å).  

 

Den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen är ett känt fenomen, särskilt bland 

yngre och nyanställda revisorsassistenter (Gertsson, Sylvander, Broberg, & Friberg, 2017). Det 

har gjorts många studier kring branschens personalomsättning, som har tagit upp frågor som 

varför personalomsättningen är hög (Okanovic & Park Johansson, 2016) och vad byråerna gör 

för att minska eller förhindra den höga personalomsättningen (Biltmo & Petersson, 2019). 

Studierna har mynnat ut i ett flertal olika utfall och förklaringar. En av förklaringarna som 

framförts till den höga personalomsättningen bland yngre revisorsassistenter är att många 

nyexaminerade ekonomer ser branschen som en fortsatt och fördjupad utbildning. Att arbeta en 

tid som revisorsassistent ses som ett bra sätt att skaffa sig erfarenhet, kunskap och ett kontaktnät 

 
1 Big-four är en benämning på de fyra största revisionsbyråerna i världen: PwC, EY, KPMG och Deloitte 
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för att senare bli mer attraktiv på en konkurrenspräglad arbetsmarknad, som en språngbräda ut 

i karriären (Steenackers, Breesch, & Hardies, 2016). 

 

1.2 Problematisering  

Enligt Chi, Hughen, Lin och Lisic (2013) är hög personalomsättning ett problem inom 

revisionsbranschen. När personal ständigt byts ut kan det på sikt leda till att revisionskvalitén 

försämras. Det är även kostsamt för byråerna att ständigt tvingas utbilda nya revisorsassistenter 

som sedan slutar.  Nouri och Parker (2013) menar att karriärsutveckling kan vara ett medel för 

att motverka hög personalomsättning på revisionsbyråerna. Även byråernas prestige kan 

påverka personalomsättningen på revisionsbyråerna (Nouri & Parker, 2013). 

	

En studie av Chia (2003) studerade vilka motivationsfaktorer som fick revisorsassistenter att 

söka sig till revisionsbyråerna för att sedan stanna kvar. De främsta motivationsfaktorerna till 

att revisorsassistenter valde att stanna var bland annat de materiella belöningarna, tillhörigheten 

samt den status som arbetet medför. Existerar inte motivationsfaktorerna bland de anställda 

eller på byråerna väljer revisorsassistenterna istället att lämna. Steenackers et. al (2016) nämnde 

i sin studie att jobbutmaningar och variation i arbetet också leder till att revisorsassistenter 

väljer att stanna kvar på byrån.  

 

Chi (et. al, 2013) tar även upp möjligheter att snabbt klättra i hierarkin på revisionsbyråerna, 

vilket medför en kraftig löneökning för den som lyckas. Snabb löneutveckling är en morot som 

får många revisorsassistenter att stanna. Däremot är det inte helt ovanligt att revisorsassistenter 

blir headhuntade till andra branscher där de blir erbjudna högre löner och bättre arbetsvillkor 

snabbare än vad revisorsbranschen kan erbjuda. Denna dragkamp kan förklaras med Up or out 

teorin som grundar sig i antagandet att individen antingen vill up inom revisionsbyrån eller 

frivilligt lämna branschen, det vill säga väljer out (Carrington, 2014).  

 

Gertsson et. al (2017) diskuterar varför revisorsassistenter väljer att lämna revisorsyrket och 

hävdar att detta är ett problem. Författarna talar om ett förväntansgap, en markant skillnad 

mellan studenters förväntningar på yrket och revisionsbyråernas verklighet. Enligt studien är 

förväntningsgapet mellan revisorsassistenterna och själva arbetsuppgifterna anledningen till 

den höga personalomsättningen inom revisorsyrket. Förväntningsgapet behöver däremot inte 

enbart vara negativt, studien visar nämligen att många revisorsassistenter ser positivt på 

karriärbyten. Gertsson et. al (2017) tolkar denna typ av förväntningsgap som att många 
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revisorsassistenter ger sig in i branschen med avsikt att endast arbeta där några år för att sedan 

söka sig vidare till andra ekonomijobb.  

	

Vidare finns det studier som tittat på revisionsbyråernas förväntningar på universitets- och 

högskoleutbildningar. Crawford, Helliar och Monk (2011) studerade revisionsbyråernas 

förväntningar kring vad studenterna borde ha för kunskaper efter en universitets- eller 

högskoleutbildning, med fokus på redovisnings- och revisionsinriktade studenter. Det visade 

sig här finnas ytterligare ett förväntningsgap mellan revisionsbyråerna och lärosätena kring 

vilka kompetenser som bör läras ut, vilket var problemställningen i studien. En studie av Fulop, 

Tiron-Tudor och Cordus (2018) har gått vidare på temat och fördjupat sig i hur utbildningen på 

byråerna kan anpassas och därmed minska förväntningsgapet mellan revisionsbyråerna och 

lärosätena. Författarna summerar det hela med att fokus bör ligga på att förbättra 

revisionsutbildningarna på byråerna istället för att ändra nivåerna i revisionsstandarderna 

(Fulop, Tudor-Tiron, & Cordos, 2019).  

 

Revisionsbyråerna ser inte revisorsassistenters attraktivitet på arbetsmarknaden som ett 

problem. Emellertid arbetar byråerna ständigt med employer branding och hoppas på att 

utveckling i digitalisering och förändringar i regelverk ska göra revisorsyrket mer attraktivt och 

förhindra att revisorsassistenter väljer att säga upp sig (Realtid, 2018). Att unga söker sig till 

big-four byråerna som en fortsättning på sin utbildning är ett välkänt fenomen. Jonas Svensson, 

VD på Ernst & Young (EY), förklarar att EY har som mål att få fler revisorsassistenter att 

stanna kvar på byrån samtidigt som han förstår varför revisorsassistenter väljer att sluta då 

erfarenhet av arbete på en revisionsbyrå det är en väldigt fin merit att ha på sitt CV. Han ser 

även att före detta revisorsassistenter kan bli goda ambassadörer för EY samt potentiella 

framtida kunder (Realtid, 2018). Nouri och Parker (2013) menar dock att före detta 

revisorsassistenter enbart gynnar deras före detta byrå om byrån påvisar en hög prestige. Byråns 

prestige kan i sin tur få fler revisorsassistenter att stanna kvar på byrån (Nouri & Parker, 2013). 

 

Som ovan påvisats har det gjorts ett flertal studier kring varför revisorsassistenter väljer att 

lämna och huruvida revisionsbyråer kan påverka personalomsättningen. Denna studie fokuserar 

på vad som händer efter att revisorsassistenter har valt att lämna revisionsbyrån. Utifrån tre 

attribut: praktiska erfarenheter, utbildning samt kontaktnät diskuteras det vad som bidrar till 

revisorsassistenters attraktivitet på arbetsmarknaden. Detta leder fram till studiens 

frågeställning och syfte. 
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1.3 Frågeställning 

Hur upplever före detta- och nuvarande revisorsassistenter revisorsyrket utifrån de tre attributen 

praktiska erfarenheter, utbildning och kontaktnät? Leder attributen till att före detta 

revisorsassistenter blir attraktiva på arbetsmarknaden? 

 
1.4 Syfte  

Syftet med studien är att fördjupa sig i de erfarenheter som revisorsassistenter förvärvar under 

sin tid på en revisionsbyrå för att bidra till en helhetsbild av vad en revisorsassistent bär med 

sig för erfarenheter och hur attraktiva det gör dem på arbetsmarknaden.  

	
1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. I detta första kapitlet har bakgrund samt problematisering 

till studien presenterats vilket har lett fram till studiens frågeställning och syfte. I nästa kapitel 

presenteras först studiens övergripande teori och princip samt teorier och utveckling av en 

modell av de tre attributen: praktiska erfarenheter, utbildning och kontaktnät. Kapitlet följs 

sedan vidare av en modell som utvecklats utifrån teorin. I det tredje kapitlet, metod, presenteras 

först den vetenskapliga metoden och följs därefter av den empiriska metoden. Vidare i kapitel 

fyra, redogörs resultat och analys från intervjuerna. Kapitlet är uppdelat i sex delar: praktiska 

erfarenheter, utbildning, kontaktnät, attraktivitet och hårt arbete. Kapitlet avslutas med en 

vidareutveckling av studiens modell. I det avslutande kapitlet, kapitel fem, presenteras studiens 

resultat och slutsats tillsammans med studiens bidrag samt förslag till framtida forskning. 	
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2. Teoretisk referensram 
	

I avsnittets första två kapitel presenteras principen Up or out och teorin förväntningsgapet 
som båda grundar sig i ämnet personalomsättning. Tillsammans förklarar principen och 
teorin bakgrunden till varför revisorsassistenter väljer att lämna revisionsbranschen. I 
nästkommande kapitel presenteras vidare teori och utveckling av en modell av de tre 

attributen: praktiska erfarenheter, utbildning samt kontaktnät. Avslutningsvis sammanfattas 
ovanstående i en modell. 

	
 

2.1. Up or out  

Principen up or out myntades redan i början på 1900-talet, av dåtidens högst rankade 

advokatbyråer i New York. Byråerna utgick från up or out konceptet när de etablerade sina nya 

ägar- och styrningsformer samt anställningsmodeller. Tidigare anställningsmodeller och 

styrningsformer innefattade endast medarbetare och partners. Byråerna ändrade strukturen för 

att motivera de anställda till att stanna kvar på arbetsplatsen genom att erbjuda fler 

hierarkinivåer och fler roller. De som nödvändigtvis inte lyckas ta sig hela vägen upp till 

partnerskap kan fortfarande arbeta sig upp i hierarkin och ändå erhålla statusposter inom 

företaget (Malhotra, Morris, & Smets, 2010).  

 

Inom forskning kring personalomsättning, oavsett bransch, talas det ibland om en inre och en 

yttre arbetsmarknad. Den yttre berör hur en enskild anställd förflyttar sig till andra 

organisationer, det vill säga utbudet av lediga jobb på arbetsmarknaden. Den inre 

arbetsmarknaden handlar om hur individen förflyttar sig inom organisationen (Leppänen & 

Sellerberg, 2016). En princip som berör både den yttre och den inre arbetsmarknaden är up or 

out där up syftar på den inre arbetsmarknaden och out syftar på den yttre arbetsmarknaden. Up 

or out är ett vanligt förekommande begrepp inom revisionsbranschen och det är ett fenomen 

som kan sägas tillhöra branschens kultur, åtminstone inom många av branschens byråer 

(Carrington 2014).  Up or out är en princip som främst råder på big-four byråerna. Majoriteten 

av revisorsassistenterna som bestämt sig redan innan de börjar att de vill out väljer oftast de 

stora revisionsbyråerna (Hiltebeitel & Leauby, 2001).  

 

Up or out innebär att en nyanställd på en revisionsbyrå kan förvänta sig två olika scenarion för 

sin kommande yrkeskarriär. Det första (up) är befordran eller erhållandet av en lönehöjning. 

Det andra (out) scenariot är att de individer som inte erbjuds det förstnämnda, förväntas att 

självmant lämna organisationen, alternativt söka sig till andra tjänster internt. Detta kan låta 
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hårt, men det hävdas vara en del av kulturen inom revisionsbranschen och det är en välkänd 

princip. Up or out behöver dock inte innebära problem för de revisorsassistenter som inte gör 

karriär inom revisionsbranschen (Carrington, 2014). Det är inte ovanligt att revisorsassistenter 

redan innan de gör entré i branschen har bestämt sig för att de vill out efter några år. Detta gör 

att förhållandevis många revisionsassistenter är mottagliga för alternativa jobberbjudanden. Det 

är exempelvis vanligt att revisionsklienter headhuntar revisorsassistenter genom att erbjuda en 

högre lön och färre arbetstimmar än vad revisionsbyråerna erbjuder (McNair, 1991).  

	

Tidigare studier (Malhotra et. al, 2010) visar att trots revisionsbyråernas försök att ta till sig 

advokatbyråernas hierarkinivåer i enlighet med Up or out, har revisionsbyråerna en hög 

personalomsättning. Det finns många studier och uttalanden om huruvida den höga 

personalomsättningen på revisionsbyråer är bra eller inte. Hall och Smith (2009) hävdar att den 

höga personalomsättningen är ett problem i branschen medan Jonas Svensson, VD på EY, 

hävdar att han inte ser personalomsättningen som ett problem utan som något naturligt för 

branschen (Realtid, 2018). 

		

För att förstå varför många revisorsassistenter väljer att ge sig in i revisionsbranschen utan en 

tanke på att vilja stanna på byrån på sikt kommer denna studie att titta närmre på vad det är som 

revisionsbyråer erbjuder revisorsassistenter. Vad är det egentligen som lockar nyexaminerade 

ekonomer till branschen trots att de redan innan bestämt sig för att gå out. I en intervju i Realtid 

berättade KPMG:s VD Magnus Fagerstedt, att KPMG försöker tillgodose behovet av en 

kontinuerlig karriärutveckling och att byrån uppmuntrar intern rörlighet (Realtid, 2018).  

	

Varför väljer vissa revisorsassistenter att gå out? Problematiken kring att många 

revisorsassistenter tidigt i sin karriär på revisionsbyråer väljer out kan förklaras av 

förväntningsgapet som existerar bland olika enheter.  
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2.2 Förväntningsgapet	

Det finns olika typer av förväntningsgap inom revisionsbranschen. Gapet mellan förväntningar 

som blivande revisorsassistenter har på yrket och vad arbete på revisionsbyråerna innebär, 

liksom gapet mellan vad revisionsbyråerna har för förväntningar på blivande revisorsassistenter 

och deras faktiska kompetens, gapet mellan klienters och intressenters förväntningar på 

revisionen, listan kan göras lång. Förväntningsgap i denna studie behandlar i första hand 

förväntningsgapet som kan komma att uppstå mellan revisorsassistenters förväntningar på vad 

de ska lära sig på en revisionsbyrå gentemot vad de faktiskt har lärt sig från revisionsbranschen 

när de väljer att lämna. Studiens fokus ligger på revisorsassistenter som vänder sig till 

branschen för att förvärva erfarenheter för att sedan lämna efter några år med förhoppningen 

om att göra sig extra attraktiva på arbetsmarknaden.  

 

Teorin om förväntningsgapet försöker se hög personalomsättning bland nyanställda 

revisorsassistenter som någon form av förklaring till den missuppfattning som existerar mellan 

samhällets olika aktörer och revisorn. Anledningen till detta gap är att samhället förväntar sig 

mer av en revisor än vad revisorn levererar i sin tjänst utifrån de lagar och förordningar som 

finns (Carrington, 2014). Liggio (1974) påstår att förväntningsgapet har uppstått på grund av 

de olika nivåer kring förväntad prestation som förutses både av den oberoende revisorn och av 

användaren av de finansiella uttalandena.  

	

Förväntningsgapet mellan samhällets tankar kring yrkets utförande gentemot vad som faktiskt 

ingår i arbetsuppgifterna anses vara ett av de viktigaste problemen inom revisorsyrket. Dock 

verkar revisionsbranschen påstå att detta förväntningsgapet kan elimineras. Förväntningsgapet 

mellan samhället och utövarna, som anses som ett problem, hade kunnat elimineras genom en 

lagstadgning av revisorsyrkets betydelse, men detta anses vara lika svårt som att lagstadga 

betydelsen av frihet, det vill säga nästintill omöjligt (Sikka, Puxty, Willmott, & Cooper, 1998). 

	

Revisorerna själva ser förväntningsgapet som ett utbildningsproblem då revisionsbranschen 

inte varit tydlig nog med vad en revisor gör (Carrington, 2014). Förväntningsgapet kan förklaras 

utifrån perspektivet där det finns ett gap mellan studenter som studerar revision och 

revisorsyrket kring vad de faktiska arbetsuppgifterna innebär. Detta förväntningsgap kan bidra 

till att de bästa och mest engagerade studenterna inte väljer att söka sig till revisionsbyråerna 

på grund av ovissheten om yrkets innehåll i praktiken (Carcello, Copeland, Hermanson, & 
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Turner, 1991). En tidigare uppsats av Friberg och Gertsson (2014) har studerat 

förväntningsgapet utifrån hur revisorsassistenter ser på yrket och ställt frågan om gapet har varit 

en bidragande faktor till att revisorsassistenter valt att lämna yrket. Slutsatsen i studien var dock 

att det inte existerade något förväntningsgap mellan revisorsassistenterna och själva yrket, utan 

det som gjorde att revisorsassistenter valde revisorsyrket var externa karriärmöjligheter.  

 
Gebreiter (2020) menar, precis som Friberg och Gertsson (2014), att majoriteten av de 

nyexaminerade ekonomistudenterna har relativt bra koll på vad revisorsyrket innebär. Många 

har bestämt sig redan innan de börjar på en revisionsbyrå huruvida de vill stanna kvar och bli 

auktoriserade revisorer eller om de endast ser branschen som en språngbräda ut i arbetslivet 

(Gebreiter, 2020).  

 

Gapet mellan vad revisorsassistenter förväntar sig av branschen och vad de faktiskt tar med sig 

är av en stor vikt i denna studie och är ännu relativt ostuderad. Återigen knyter det tillbaka till 

studiens syfte och frågeställning som rör förväntningar och om det finns ett gap mellan vad 

revisorsassistenter förväntade sig och vad de faktiskt fått ut efter några års erfarenhet i 

revisionsbranschen.  

 

2.3 Teorier och utveckling av en modell av de tre attributen   

Revisorsbranschen är känd för att i stor utsträckning erbjuda utbildning till sina anställda i 

samband med arbetet (Revisorsinspektionen, u.å). Detta bidrar till en eventuell förväntning hos 

nyanställda revisorsassistenter om att utvecklas. Förväntningen kan i sin tur kan leda till att det 

uppstår ett förväntningsgap kring vad för typ av utbildning revisorsassistenter förväntar sig att 

få jämfört med vad revisionsbyråer erbjuder. Revisorsassistenter som tidigt bestämt sig för att 

frivilligt lämna branschen har en förhoppning om att bli attraktiva på arbetsmarknaden. 

Studiens övergripande princip och teori består som ovan nämnts av up or out principen, med 

fokus på de som frivilligt lämnar branschen, det vill säga out samt teorin förväntningsgap. I 

kapitlet teorier och utveckling av en modell av de tre attributen går studien mer djupgående in 

på vad revisorsassistenter som väljer out tar med sig för erfarenheter och huruvida det leder till 

attraktivitet på arbetsmarknaden. Situationen för de som valt out kommer att belysas utifrån tre 

attribut, som vi valt att benämna: praktiska erfarenheter, utbildning samt kontaktnät.  
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2.3.1 Praktiska erfarenheter  

Som det nämndes i problematiseringen finns det tidigare forskning som studerat vad 

revisionsbyråerna förväntar sig att studenterna ska ha för förkunskap inom redovisning och 

revision när de börjar (Crawford, Helliar, & Monk, 2011; Fulop, Tudor-Tiron, & Cordos, 2019).  

 

För att minska det förväntningsgap som finns mellan studenter och revisionsbyråer kan 

verktyget W.I.L (Work Integrated Learning) vara till hjälp. W.I.L är ett verktyg som möjliggör 

dubbelt lärande för studenter. W.I.L fungerar som en naturlig brygga för förhållandet mellan 

teori och praktik eftersom den integrerar teoretiska färdigheter med det som krävs på 

arbetsmarknaden. Verktyget syftar till att stimulera samverkan mellan den lärda teorin och de 

praktiska erfarenheterna. W.I.L hjälper studenten till en ökad förståelse mellan teori och praktik 

(Agevall, Broberg, & Umans, 2016). Dock kan inte förväntningsgapet mellan studenter och 

revisionsbyråer elimineras helt med hjälp av W.I.L eftersom den kunskap som en professionell 

revisor besitter är kunskap som aldrig kan läras ut i ett klassrum (Waller & Felix Jr., 1984). I 

denna studie betraktas verktyget W.I.L som en möjlighet för en före detta revisorsassistent att 

bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, både i och utanför revisionsbranschen.  

	

Teorin learning by doing av John Dewey innebär att individen lär sig genom att utföra. Dewey 

beskriver det som ”det organiska samspelet mellan utbildning och personlig erfarenhet” 

(Dewey, 2004, s.17). Beck och Wu (2006) har applicerat learning by doing på 

revisionsbranschen och delat in teorin i två olika effekter. Den första effekten är 

inlärningseffekten där revisorsassistenten ökar sin kundspecifika kunskap vilket leder till en 

högre revisionskvaliét. Den andra effekten är affärsrådgivningseffekten som inriktar sig mer på 

den kunskap som revisorsassistenten berikar genom att utföra non-audit tjänster. Non-audit 

tjänster kan hjälpa till att berika samt påskynda revisorsassistentens kunskapsuppbyggnad. 

Inlärningseffekten och affärsrådgivningseffekten är beroende av varandra och ömsesidigt 

bidragande. 

	

I en kvalitativ studie av Daoust och Malsch (2019) intervjuades 37 före detta revisorer med 

syftet att undersöka hur tidigare revisorer kommer ihåg sitt förflutna. Studien kom i huvudsak 

fram till tre erfarenheter som före detta revisorer tog med sig ut i sina nya karriärer. Den första 

var branschens elitkultur och strukturerade arbetsdynamik. Den andra var att revisorer lär sig 

att på ett kraftfullt sätt främja sina professionella intressen. Den tredje erfarenheten revisorer 

tar med sig från revisorsyrket enligt studien är ett metodiskt arbetssätt.  
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Den tredje erfarenheten angående det metodiska arbetssättet som Daoust och Malsch (2019) 

lyfter fram kan i sin tur kopplas till teorin learning by doing (Dewey, 2004). Det metodiska 

arbetssättet är något som byggs upp av de revisorerna själva under sin tid på revisionsbyrån och 

de revisorer som deltar i Daoust och Malschs (2019) studie lyfter att tiden på en revisionsbyrå 

innan revisorsexamen avläggs är som en fortsättning på utbildningen från universitet.  
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2.3.2 Utbildning  

För att kunna bli revisorsassistent hos någon av big-four byråerna i Sverige finns det krav på 

att individen ska ha läst de kurser som Revisorsinspektionen kräver för revisorer. Kurserna 

motsvarar vanligtvis en universitetsutbildning i ekonomi (se bilaga 1) (Revisorsinspektionen, 

2018). Trots att nyblivna revisorsassistenter har en universitets- eller högskoleutbildning i 

bagaget när de börjar på en revisionsbyrå krävs det ytterligare utbildning för att praktiskt kunna 

utföra revisionsarbetet. Därför erbjuder revisionsbyråerna en intern utbildning parallellt med 

revisorsassistenters arbete. Revisorsyrket är komplext och det krävs att utövaren har en bred 

och övergripande kunskap och därför räcker det inte med utbildningen som universiteten eller 

högskolorna erbjuder studenterna. Nyexaminerade ekonomer har ofta god kunskap kring hur 

arbetet fungerar i teorin men saknar ofta de praktiska kunskaperna som krävs (Tidningenbalans, 

2017). 

 

Som revisorsassistent ingår man i ett revisionsteam där assistentens uppgift vanligtvis till en 

början består av “grovjobb”. Som tidigare nämnts så i takt med att erfarenheten hos 

revisorsassistenter ökar leder det till att arbetsuppgifterna varieras och blir mer och mer 

avancerade över tid (Carrington, 2014).  

 
Att lära sig nya saker innebär en viss typ av tillfredsställelse. Herzbergs tvåfaktorsteori grundar 

sig i en undersökning från händelser i ingenjör- och revisorsyrket, vilket gör teorin intressant 

för denna studien. Herzberg (1987) menar att det finns olika faktorer som bidrar till 

arbetstillfredsställelse. Faktorerna är indelade i två kategorier och bygger på varandra, 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna som är den första faktorn i 

arbetstillfredsställelse speglar nödvändigheter. Exempelvis på en nödvändighet är hunger, som 

är en grundläggande biologisk enhet som gör det nödvändigt för individen att tjäna pengar för 

att kunna äta sig mätt. Hygienfaktorernas nödvändighet leder till att pengar och lön blir en viktig 

drivkraft för individen. Om hygienfaktorerna inte uppfylls i den mån individen önskar leder det 

till missnöje på arbetsplatsen, det vill säga om exempelvis lönen är för låg (Herzberg, 1987).  

 

När hygienfaktorerna är stimulerande skapas nya behov och en strävan om att få det bättre. 

Motivationsfaktorer som är nästa steg i behovstrappan avser förmågan att uppnå psykologisk 

tillväxt. Detta motsvarar att ha ett stimulerande och tillfredsställande jobb och arbetsuppgifter 

som individen tycker om. Exempel på motivationsfaktorer är prestation, belöning, 

ansvarstagande, utveckling eller framsteg. Motivationsfaktorer visar sig vara den främsta 
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orsaken till tillfredsställelse på arbetsplatsen (Herzberg, 1987). Motivationsfaktorer är likväl 

som hygienfaktorer nödvändiga för en människas välmående (Herzberg, 1987). Eftersom 

arbetsplatsen är en stor del av en människas vardag är det viktigt att trivas. Utbildning är en stor 

del av revisionsbranschens vardag och blir därför viktigt som ett attribut i denna studie.  

Ytterligare en teori som berör motivation är Self-determination theory, SDT. SDT förklarar att 

mänsklig motivation kräver olika psykologiska behov, exempel på ett behov är kompetens 

(Deci & Ryan, 2000). SDT indikerar på att det finns en inre och en yttre motivation. Inre 

motivation kännetecknas något som är intressant och underhållande och yttre motivation som 

något individen gör endast för att uppnå ett visst utfall, exempelvis en högre lön (Deci & Ryan, 

2008). 	

I en studie av Baard, Deci och Ryan (2004) visade det sig att teorin SDT var applicerbar på 

motivation på arbetsplatser. Studien indikerar på att en individs prestation på arbetet påverkas 

av hur tillfredsställt individens inre behov är, exempelvis behovet av kompetensutveckling. Ju 

mer kompetensutveckling desto mer motiverad blir i regel en individ. Kompetensutveckling 

går att likna med de interna utbildningarna som revisionsbyråerna erbjuder sina 

revisorsassistenter.	

Utbildning och att lära sig nya saker indikerar motivation. I en studie av Boxall, Hutchison & 

Wassenaar (2014) undersöktes kompetensutvecklingens påverkan på anställdas arbete och 

vilka resultat det skapar för deras arbete. Studien (Boxall et al, 2014) byggde på tidigare 

forskning som visade att motiverade personer använde sin kompetens på ett mer effektivt sätt 

och därmed arbetade mer självständigt. Resultatet i studien (Boxall et al, 2014) indikerade på 

att de anställda som fick mer kompetensutveckling blev mer motiverade och upplevde en inre 

motivation och därmed utförde sitt arbete mer effektivt.  

 

Som tidigare nämnts är revisorsbranschen känd för att erbjuda sina anställda utbildning. 

Vidareutbildningen gör att revisorsassistenter per automatik fortsätter att utbilda sig i arbetet 

utan att aktivt studera. Anledningen till att revisionsbyråerna erbjuder nyanställda 

revisorsassistenter så pass mycket utbildning parallellt med arbetet är för att grunderna från 

universitets- eller högskoleutbildningen inte räcker till för att utöva yrket. Dessutom erbjuds 

utbildningarna i förebyggande syfte till de som efter några år som revisorsassistenter avser att 

avlägga revisorsexamen för att bli auktoriserad revisor. Revisorsexamen kan skrivas tidigast 

efter tre års erfarenhet inom yrket (Revisorsinspektionen, 2018). 
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I en kvalitativ studie (Edman & Eriksson, 2018), gjord vid Luleå Tekniska Universitet nämnde 

en tidigare revisorsassistent i en intervju att revisorsyrket kan ses som en fortsättning på 

studierna. Intervjupersonen i fråga valde att gå in i branschen för att endast arbeta där några år 

och bland annat ta del av revisionsbyråns utbildningar för att sedermera bli attraktiv på 

arbetsmarknaden.   

 
2.3.3 Kontaktnät 

Granovetter (1973) hävdar att det finns två olika typer av kontaktnät. Den första typen innebär 

många, relativt ytliga kontakter (weak ties) och den andra typen innebär ett fåtal men starka 

kontakter (strong ties). Som tidigare nämnts i bakgrunden brukar strong ties inkludera den inre 

kretsen av kollegor, vänner och familj. I bakgrunden nämndes LinkedIn som ett exempel på 

weak ties, ytterligare exempel kan vara bekanta eller vänners vänner, det vill säga personer från 

den yttre kretsen. När en individ ska skaffa sig ett nytt jobb kan användningen av det egna 

kontaktnätet ligga nära till hands. Granovetters (1973) studie visar att ett större kontaktnät, med 

många weak ties ökar chanserna att få ett jobb. Ju fler kontakter individen har, desto högre blir 

chanserna att en av kontakterna har en tjänst som skulle passa individen. Många svaga kontakter 

är alltså mer behjälpliga att generera ett jobb än få starka kontakter (Granovetter, The Strength 

of Weak Ties , 1973). 

	

Några år senare studerade Granovetter (1995) kontaktnät närmare och kom fram till ett flertal 

påståenden. I studien medverkade 100 stycken så kallade högre tjänstemän såsom exempelvis 

managers och advokater. Samtliga medverkande i studien hade nyligen bytt jobb och studiens 

syfte var att undersöka hur tjänstemännen fick sina jobb och via vilka kontakter. Det visade sig 

att 56% av de som nyligen bytt jobb fick jobbet via sitt kontaktnät. Som den tidigare studien av 

Granovetter (1973) visar är det främst weak ties som genererar högre chanser att få jobb, folk 

tenderar att lita på folk de känner. Det vill säga, om en bekant skulle rekommendera en individ 

till ett specifikt jobb är det högst troligt att rekommendationen skulle vara mer tillförlitlig än en 

slumpmässig ansökan från en jobbannons. Studien visade också på att individer som endast 

arbetat två till fem år på en arbetsplats hade enklare att hitta nya jobb på grund av att de hade 

ett större kontaktnät av weak ties som de fått via arbetet. Den individ som exempelvis arbetat 

en längre tid på samma arbetsplats tenderar istället att främst ha ett begränsat antal strong ties 

(Granovetter, 1995).  
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En studie av Elder och McDonald (2006) visar att individer med stort socialt kapital ofta får 

nya jobb utan att gå den formella vägen, det vill säga vanlig rekryteringsprocess. Studien visade 

att personer med hög social kompetens i mitten av sin karriär är mer benägna att finna nya jobb 

utan att gå den formella vägen. Samt att icke-sökande (dvs. headhuntade) i genomsnitt får bättre 

jobb än arbetssökande som går den formella vägen. En individ kan vidare träna sin sociala 

kompetens genom att exempelvis nätverka (Elder Jr. & McDonald, 2006). Som 

revisorsassistent är nätverkandet en del av arbetet och på så sätt tränar revisorsassistent 

omedvetet upp sin sociala kompetens. 

	

Arbetet som revisorsassistent inkluderar mycket teamwork (Carrington, 2014). 

Revisorsassistenter träffar naturligt många olika människor, både klienter och kollegor i yrket 

då revisionsuppdrag alltid görs i team. Ju större uppdrag desto större är teamen men oavsett hur 

stort eller litet teamet är så består det alltid av en auktoriserad revisor i toppen. Teamwork bidrar 

till ett ökat kontaktnät där den så kallade yttre kretsen blir större vilket bildar ett stort kontaktnät 

med många weak ties.  

 

Nätverkande kan också ses som en integrerad del av revisorskulturen. Samtliga av big-four 

byråerna erhåller ett alumni nätverk för tidigare medarbetare (Deloitte, u.å; EY, u.å; KPMG, 

u.å; PwC, u.å). Alumnnätverket finns för att ge möjlighet till att stärka och bibehålla kontakten 

med gamla kollegor. PwC skriver på sin hemsida: “Vår alumniverksamhet har till syfte att 

stärka relationerna med tidigare medarbetare och skapa nätverk” (PwC, u.å). 
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2.4 Modellutveckling 

Tillsammans skapar de tre ovannämnda attributen: praktiska erfarenheter, utbildning samt 

kontaktnät en portfölj av erfarenheter och lärdomar som revisorsassistenter förvärvar under sin 

tid på en revisionsbyrå. Före detta revisorsassistenter blir med hjälp av denna portfölj attraktiva 

på arbetsmarknaden. Detta har illustrerats i en modell (se modell 1). Modellen börjar med att 

en revisorsassistent “fyller” portföljen med de tre attributen praktiska erfarenheter, utbildning 

och kontaktnät. Vidare visar modellen hur revisorsassistenten väljer att gå out med sin portfölj 

utifrån teorin up or out. Fortsättningsvis illustrerar modellen hur den före detta 

revisorsassistenten tillsammans med sin portfölj blir attraktiv på arbetsmarknaden. 	

 

 
Modell  1 - Teoretisk modell.  
Revisorsassistent à Praktiska erfarenheter + Utbildning + Kontaktnät = Attraktiv på 
arbetsmarknaden  
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3. Metod 
	

Följande kapitel är indelat i två huvuddelar. Det första avsnittet presenterar den 
vetenskapliga metoden och består av studiens forskningsfilosofi, vetenskapliga ansats, 

forskningsmetod, litteratursökning samt teorianvändning. I det andra avsnittet presenteras 
studiens empiriska metod som består av underrubrikerna: intervjuer som 

datainsamlingsmetod, urval, respondenter, informationsbearbetning av intervjuerna, 
tillförlitlighet samt etiska beaktanden. 

	

3.1 Vetenskaplig metod  

I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapliga metod. Metoden är noga utvald för att täcka 

kriterierna för hur en vetenskaplig forskningsmetod bör genomföras. En kvalitativ metod bör 

beakta följande: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2016). Med utgångspunkt i ovannämnda begrepp har vi försökt 

argumentera oss fram till den mest lämpliga metoden för just denna studie.  

 

3.1.1 Studiens forskningsfilosofi och vetenskaplig ansats  

Studiens syfte är att fördjupa sig i frågan om, och hur, erfarenheter som revisorsassistenter 

erhåller på en revisionsbyrå kan göra revisorsassistenter mer attraktiva på en arbetsmarknad 

utanför revisionsbranschen. Studien är av hermeneutisk natur eftersom studien syftar till att 

försöka förstå och undersöka närmare hur attraktivt det kan vara på arbetsmarknaden att ha 

arbetat som revisorsassistent. Studien rör teori och metod på ett sätt som sätter tolkningar av 

enskilda människors handlingar och reflektioner i centrum. Motsatsen till en hermeneutisk 

ansats är positivism, där forskarnas fokus är att utifrån ett mera övergripande utifrån-perspektiv 

försöka sig på att förklara ett fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

 

Inom forskning finns det tre forskningsansatser: deduktiv, induktiv och abduktiv. En deduktiv 

forskningsansats har utgångspunkt i teorin som sedan testas på den insamlade empirin. Däremot 

anses den deduktiva forskningsansatsen sakna underliggande mönster och tendenser vilket 

bidrar till att ansatsen kan bli platt (Alvesson & Sköldberg, 2017). Motsatsen till en deduktiv 

forskningsansats är en induktiv ansats. En induktiv ansats har sin utgångspunkt i empirin med 

förhoppningen om att kunna generera en teori (Bryman & Bell 2017). Den induktiva 

forskningsansatsen kan har en svaghet i det avseende att det aldrig kommer att finnas tillräckligt 

med data för att bygga en teori (Bryman & Bell, 2017). Den tredje forskningsansatsen, 

abduktion, har inslag av både deduktion och induktion, där varje enskilt fall tolkas som om det 

vore riktigt, utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster (Alvesson & Sköldberg, 2017). 
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Abduktion försöker att väga upp de svagheter som en deduktiv och en induktiv forskningsansats 

besitter. 	

	

Studiens syfte är att förstå vad det är som gör före detta revisorsassistenter attraktiva på 

arbetsmarknaden och därför valde vi att utgå från den abduktiva forskningsansatsen för att bilda 

oss en djupare förståelse. Genom att pendla mellan empiri och teori undviker vi svagheterna 

som deduktiv- samt induktiv forskningsansats har (Bryman & Bell, 2017). Inslag av 

deduktionen kom när vi bearbetade bakomliggande litteratur för att sedan formulera våra 

frågeställningar. Vidare har studien inslag av induktion i samband med att vi kommer fram till 

ett fenomen där vi vill skapa en förståelse för vad det är som gör före detta revisorsassistenter 

mer attraktiva på arbetsmarknaden.	

 

3.1.2 Forskningsmetod  

I denna studie har en kvalitativ metod använts för insamling av data. Den kvalitativa metoden 

har använts för att kunna fånga nyanser och sätta normer och värderingar i ett sammanhang. 

Vidare har den kvalitativa metoden bidragit till bättre underlag för analys av exempelvis 

samband mellan attityder och människors faktiska handlingssätt (Ahrne & Svensson, 2016).   

 

Själva datainsamlingen i denna studie har gjorts genom intervjuer med före detta 

revisorsassistenter, nuvarande revisorsassistenter, en auktoriserad revisor samt rekryterare med 

erfarenhet av att rekrytera före detta revisorsassistenter. För att kunna förstå hur de förvärvade 

erfarenheterna gör före detta revisorsassistenter mer attraktiva på arbetsmarknaden har 

intervjuer även genomförts med rekryterare som arbetar utanför revisionsbranschen. Genom de 

kvalitativa intervjuerna ger studien utrymme för alternativa tolkningar och en mer 

mångfacetterad förståelse. Vi har därför i hög grad använt oss av semistrukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell, 2017).   

  
3.1.3 Litteratursökning  

För att den teoretiska referensramen skulle bli så tillförlitlig och relevant som möjligt har 

litteratursökningen till största del bestått av vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna 

har hämtats från olika databaser som Högskolan Kristianstad och Lunds Universitet 

tillhandahåller, exempel via sökmotorn HKR Summon. För att finna artiklar med relevans till 

den teoretiska referensramen har sökorden varit: up or out, expectations gap, internal learning, 

audit associate, staff turnover audit. Vidare har även gamla studentuppsatser samlats in från 
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portalen DiVA för djupare sökning av relevanta artiklar. Utöver vetenskapliga artiklar och 

gamla uppsatser har teoretisk litteratur använts för att skapa övergripande perspektiv kring de 

olika teorierna. Studiens typ av litteratursökning kallas för narrativ litteraturgranskning 

(Bryman, 2016). 

Övriga dokument som är hämtade på internet är noga granskade enligt forskaren John Scotts 

fyra kriterier: autenticitet, trovärdighet, representativitet samt meningsfullhet (Bryman, 2016). 

De fyra kriterierna har beaktats för att skapa en så trovärdig och rättvis bild som möjligt.  

 
3.1.4 Teorianvändning  

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring de erfarenheter som 

revisorsassistenter kan förvärva genom en tids arbete på en revisionsbyrå och för att sedan se 

hur attraktiva dessa erfarenheter gör före detta revisorsassistenter på arbetsmarknaden. För att 

skapa förståelse och därmed uppfylla syftet har en övergripande teori samt en övergripande 

princip använts för att sedan kombineras med teorier och utveckling av en modell av de tre 

attributen praktiska erfarenheter, utbildning samt kontaktnät. 

	

Då studien främst inriktar sig på före detta revisorsassistenter har principen up or out applicerats 

för att förstå den kultur som råder på revisionsbyråer. Up or out principen anger att det finns 

två olika scenarion för revisorsassistenter på en revisionsbyrå. Antingen får revisorsassistenten 

en befordran och en löneförhöjning och detta symboliseras med up i teorin. Det andra scenariot 

är att revisorassistenten inte får en befordran och förväntas att självmant lämna byrån, 

alternativt söka sig till andra tjänster internt, vilket symboliseras som out i teorin (Carrington, 

2014). För att förstå vad det är som gör att vissa revisorsassistenter själva väljer att gå out och 

vad de tar med sig från sin tid på byrån räcker det inte att enbart studera om revisorassistenterna 

själva väljer att stanna eller gå. Därför har teorin förväntningsgapet använts som en andra 

övergripande teori för att skapa förståelse kring om det finns något förväntningsgap mellan vad 

revisorsassistenter förväntar sig att förvärva genom att arbeta på en revisionsbyrå jämfört med 

vad de upplever att de faktiskt förvärvar. Tidigare forskning har studerat förväntningsgapet som 

en teori kring varför revisorsassistenter väljer att lämna (Friberg & Gertsson, 2014), men för att 

få en annan dimension på out så riktar sig förväntningsgapet i denna studie på vad 

revisorsassistenter tar med sig i portföljen när de väljer att lämna revisionsbyrån gentemot vad 

de förväntade sig.  
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För att komma djupare in på studiens syfte kring vilka egenskaper och kunskaper som 

revisorsassistenter tar med sig när de väljer out, har tre attribut lyfts fram, praktiska 

erfarenheter, utbildning samt kontaktnät. Praktiska erfarenheter diskuteras kring teorin 

W.I.L, som bidrar med begrepp för att uppmärksamma att det finns en brygga i förhållandet 

mellan teori och praktik. W.I.L kan bidra till att eventuella förväntningsgap mellan studenter 

och revisionsbyråer kan elimineras (Agevall, Broberg, & Umans, 2016). Vidare för att förklara 

attributet praktiska erfarenheter följs W.I.L av teorin learning by doing. Learning by doing 

beskriver samspelet mellan utbildning och praktisk erfarenhet. Genom applicering av learning 

by doing på revisionsbranschen kan två olika effekter tas fram: inlärningseffekten och 

affärsrådgivningseffekten. I inlärningseffekten ökar revisorsassistenten sin kundspecifika 

kunskap vilket leder till en högre revisionskvaliét och affärsrådgivningeffekten inriktar sig mer 

åt den kunskap som revisorsassistenten berikar genom att utföra non-audit tjänster. Non-audit 

tjänster kan till exempel vara rådgivning om tillgångar. Tjänsterna kan hjälpa till att berika samt 

påskynda revisorsassistentens kunskapsuppbyggnad (Beck & Wu, 2006).  

	

Nästa attribut är utbildning och här har Herzbergs tvåfaktorsteori kopplats in. Genom 

Herzbergs tvåfaktorsteori diskuteras arbetstillfredsställelse utifrån två faktorer: hygien och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorn, som är den första faktorn i arbetstillfredsställelse speglar 

nödvändigheter som exempelvis hunger. Hygiensfaktorens nödvändighet leder till att pengar 

och lön blir en viktig drivkraft för individen. Den andra faktorn, motivationsfaktorn, indikerar 

på lärande och utveckling. Motivationsfaktorn avser förmågan att uppnå en psykologisk 

tillväxt, vilket motsvarar att ha ett stimulerande och tillfredsställande jobb. Enligt Herzberg 

(1987) är motivationsfaktorn den främsta orsaken till tillfredsställelse på arbetsplatsen. I denna 

studie är motivationsfaktorn kopplat till utbildning (Herzberg, 1987).	Den andra teorin vi har 

kopplat till utbildning är Self-determination theory, SDT (Deci & Ryan, 2000). SDT förklarar 

att mänsklig motivation kräver psykologiska behov som exempelvis kompetensutveckling. 

Enligt SDT finns det en inre och en yttre motivation. Inre motivation kännetecknas av något 

som är intressant och underhållande och yttre motivation kännetecknas av något som individen 

gör för att uppnå ett visst utfall, exempelvis en högre lön. SDT kopplas till utbildning genom 

en studie av Baard et al. (2004) där studien indikerar på att en individs prestation på arbetet 

påverkas av hur tillfredställt individens inre behov är, som exempelvis behovet av 

kompetensutveckling.  
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Slutligen, till attributet kontaktnät, lyfts teorin weak and strong ties fram (Granovetter, The 

Strength of Weak Ties , 1973). Weak tise innebär många men relativt få ytliga kontakter medan 

strong ties innebär ett fåtal men starka kontakter, till exempel vänner och familj. När en individ 

är ute efter ett nytt jobb kan användningen av sitt kontaktnät vara till stor fördel. Enligt 

Granovetters (1973) studie kan ett större kontaktnät med weak ties öka chanserna för ett få ett 

nytt jobb. Desto fler kontakter en individ har, desto högre blir chanserna att just en av dessa 

kontakter har en tjänst som individen vill söka. Teorin syftar på att många weak ties leder till 

att revisorsassistenter, i detta fall, har en högre chans till att få ett jobb.  

 

Genom att kombinera den övergripande principen och den övergripande teorin, up or out och 

förväntningsgapet, tillsammans med teorier och utveckling av en modell av de tre attributen: 

praktiska erfarenheter, utbildning och kontaktnät, illustrerats slutligen en modell som används 

som en tolkningsram på empirin. 
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3.2 Empiriskt metod  

Den empiriska metoden bygger på empirisk realism, det vill säga att vi valt ut lämpliga metoder 

för att försöka förstå verkligheten så bra som möjligt (Bryman, 2016). I följande avsnitt 

presenteras det hur det empiriska materialet samlats in och hur insamlingen genomförts. 

Avsnittet presenterar vilka datainsamlingsmetoder som använts, urval som gjorts, vilka 

respondenter som deltagit, hur bearbetning av materialet från intervjuerna gått till, 

tillförlitlighet samt vilka etiska beaktanden som gjorts.  

 

3.2.1 Intervjuer som datainsamlingsmetod  

Vid insamling av empirisk data till kvalitativa studier finns det ett flertal metodval att göra. Vi 

valde att konstruera semistrukturerade intervjuer för att utgå från samma grundfrågor till 

samtliga respondenter inom varje urvalsgrupp (Lind, 2014). Fördelen med denna typ av intervju 

är att alla respondenter får samma grundfrågor men att det finns utrymme för följdfrågor till det 

som uppfattas som viktiga svar (Bryman & Bell, 2017). Semistrukturerade intervjuer bidrar till 

att intervjun känns strukturerad men ändå avslappnad vilket kan leda till att respondenterna 

känner sig trygga. En nackdel med denna typ av intervju kan vara att intervjupersonen låter 

respondenten sväva ut för fritt och tappar lätt den röda tråden. För att hitta tillbaka till struktur 

igen är det bra att i förväg tänka ut scenarion på svar så att intervjupersonen är beredd på att 

hitta tillbaka till grundfrågorna (Academic Work, u.å). 

	

Vi utformade fyra stycken intervjuguider (se bilaga 3), till: före detta revisorsassistenter, 

nuvarande revisorsassistenter, rekryterare samt en auktoriserad revisor. Innan de riktiga 

intervjuerna ägde rum testade vi intervjuguiderna på en oberoende person för att testa så att 

frågorna var begripliga och för att få veta på ett ungefär hur lång tid en intervju skulle ta. Genom 

att testa intervjuguiderna en gång innan den första intervjun ägde rum fick vi chansen att justera 

och förbättra guiderna. Detta höjde kvaliteten på frågorna och det gjorde att vi som 

intervjupersoner kände oss mer bekväma med våra intervjuguider och vi tror att vår 

bekvämlighet smittade av sig på respondenterna. Om en respondent känner sig bekväm i 

intervjusituationen ökar chansen för ärliga och utförliga svar (Bryman, 2016).  

	

Intervjuerna var till en början tänkta att ske genom en fysisk träff men på grund av den rådande 

Corona-pandemin (COVID-19) har intervjuerna främst hållits via telefon och Skype. Vi har 

följt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om social distansering i största möjliga mån för att 

minska smittspridningen (Folkhälsomyndigheten, 2020).  En av intervjuerna kunde trots 
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omständigheterna ske via en fysisk träff. Då detta är en kvalitativ studie var det viktigt för oss 

att utifrån förutsättningarna skapa en så bra kontakt med intervjupersonerna som möjligt och vi 

försökte skapa en avslappnad stämning genom att börja intervjuerna med att prata allmänt om 

“väder och vind” med respondenterna innan vi satte igång med frågorna från intervjuguiderna 

(se bilaga 3).  

 

Några av intervjuerna spelades in med samtycke från respondenterna och kunde senare enkelt 

transkriberas medan ett fåtal av intervjuerna inte spelades in då några av respondenterna inte 

kände sig bekväma med detta. Det finns både för- och nackdelar med att spela in intervjuer. En 

nackdel kan vara att respondenten känner sig obekväm i vetskapen om att det spelas in och 

därför begränsar sig själv i hur mycket han eller hon vågar säga. En fördel är att det är enkelt 

för intervjupersonen att spola tillbaka och lyssna på intervjun igen. Genom att intervjupersonen 

kan titta tillbaka på intervjun kan även komma att bli en fördel för respondenten då 

vederbörande kan känna sig säker på att intervjupersonen uppfattar saker korrekt och inte tar 

saker ur dess kontext (Bryman, 2016). De intervjuer som inte spelades in transkriberades i den 

mån det gick och skickades därefter tillbaka till respondenterna för att säkerhetsställa att vi 

uppfattat svaren så sanningsenligt som möjligt och för att ge respondenterna en chans att 

tillägga något.  Intervjuerna hölls under perioden 11 april - 13 maj och samtliga intervjuer tog 

mellan 25–48 minuter.  

 

3.2.2 Urval  

För att besvara studiens syfte var tanken först att få med respondenter från hela kedjan, det vill 

säga blivande-, nuvarande- och före detta revisorsassistenter samt rekryterare som har 

erfarenhet av att anställa före detta revisorsassistenter. På grund av den rådande Corona-

pandemin var vi tvungna att skala ner antalet respondenter och vi valde istället att endast 

kategorisera urvalen i två olika grupper, före detta revisorsassistenter och rekryterare som har 

erfarenhet av att anställa före detta revisorsassistenter. Utifrån våra förutsättningar och de 

avsmalningar som var tvungna att genomföras så bedömde vi att före detta revisorsassistenter 

besitter tillräckligt med kunskap utifrån de tre attributen: praktiska erfarenheter, utbildning samt 

kontaktnät, som berör studiens syfte. Rekryterare var en viktig urvalsgrupp och kunde därmed 

inte väljas bort då deras syn på revisorsassistenters attraktivitet på arbetsmarknaden är 

nödvändig för att knyta an till syftet. 
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Vi upplevde att intervjusvaren från före detta revisorsassistenter var relativt likartade och efter 

fyra intervjuer ansåg vi att vi fick mättnad i information. Informationsmättnad vid en kvalitativ 

studie är ofta ett bra tecken men kan också betyda att det behövs göras någon förändring för att 

skapa nyansrikedom (Alvehus, 2019). För att få en nyansrikedom valde vi att vidga vårt urval 

med en auktoriserad revisor samt med två stycken nuvarande revisorsassistenter med 

förhoppningen om att få en annan synvinkel på revisorsassistenternas kunskaper och 

utveckling. En möjlig svaghet med vår metod är att det finns en viss risk för glömskeeffekt hos 

de före detta revisorsassistenterna. Det vill säga att de före detta revisorsassistenter tenderar att 

“försköna” minnet från tiden på revisionsbyrån och därmed ger en felaktig bild av hur det 

verkligen var. Nyansrikedomen som studien fick av det utvidgade urvalet kan därför ha lett till 

en minskad metodproblematik då de nuvarande revisorsassistenterna troligtvis har ett färskare 

minne. Dessutom bidrar den auktoriserade revisorns bild av revisorsassistenter till ett mer 

objektivt och opartiskt synsätt.  

	

Respondenterna är utvalda via vårt eget kontaktnät. Det vill säga, vi har tillfrågat personer som 

vi vet har en viss yrkesroll samt ställt frågan till våra LinkedIn kontakter. Personerna har i sin 

tur hjälpt oss att få kontakt med ytterligare respondenter som passar in i vårt urval. Urvalet är 

ett så kallat icke-slumpmässigt urval och brukar benämnas som snöbollseffekten (Denscombe, 

2009). Det finns både för- och nackdelar med snöbollsurval. En fördel är att det är ett smidigt 

och effektivt sätt att få in respondenter och en nackdel kan vara att respondenterna känner 

varandra och kommer från samma krets och på så sätt har liknande åsikter. Detta gör att det 

finns en risk att en grupp människors synvinkel åsidosätts och att partiskhet uppstår (Bryman, 

2016). Vi har försökt undvika partiskhet i urvalet genom att bredda vårt urval till andra 

yrkesroller, exempelvis genom att intervjua rekryterare som befinner sig utanför 

revisionsbranschen. På så sätt har vi lyckats addera ett mer objektivt perspektiv på 

revisorsassistenter och därmed åstadkommit en mer nyanserad bild av yrkesgruppen. De olika 

urvalsgrupperna sinsemellan bör därför inte ha berörts av någon snöbollseffekt. 

	

Alla revisorsassistenter och revisorer som intervjuats i denna studie, förutom nuv. 

revisorsassistent A, arbetar eller har tidigare arbetat på en big-four byrå, att det blev just det 

urvalet var en slump. Detta kan leda till att studien inte får fram hela bilden av hur 

revisorsassistenter upplever yrket då processer och liknande kan skilja sig beroende på om det 

är en big-four- eller en mindre byrå. Detta är något som beaktas i slutsatsen.  
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3.2.3 Respondenter  

Respondenterna i denna studie har varit före detta revisorsassistenter (se tabell 1), nuvarande 

revisorsassistenter samt en auktoriserad revisor (se tabell 2) och slutligen rekryterare som 

arbetar med att anställa ekonomer (se tabell 3).  

 

Tabell 1 - Före detta revisorsassistenter 

 
	

Tabell 2 - Nuvarande revisorsassistenter och auktoriserad revisor 
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Tabell 3 - Rekryterare 

 
 
3.2.4 Informationsbearbetning av intervjuerna  

Några av intervjuerna spelades in efter samtycke från respondenterna. Efter varje intervju 

bearbetades svaren systematiskt och strukturerat och intervjuerna transkriberades i direkt 

anslutning efter att intervjun hållits. I samband med transkriberingen kunde en mer noggrann 

analys utföras av respondenternas svar och tolkningar av svaren kunde samtidigt adderas 

(Bryman & Bell, 2017). Vidare sammanställdes alla svaren utifrån varje fråga för att tydligt 

hitta samband och olikheter mellan respondenternas svar. I det tredje steget kodades 

intervjuerna så att respondenternas anonymitet var intakt för att sedan kategorisera intervjuerna 

utifrån studiens modell. 

	

På grund av den rådande Corona-pandemin har vi skribenter inte kunnat sitta på samma plats 

och skriva vilket resulterade i att intervjuerna delades upp och vi höll i hälften av intervjuerna 

vardera. Detta resulterade i extra noggrannhet vid analys av materialet från intervjuerna. 

	

3.2.5 Trovärdighet och tillförlitlighet  

I en kvalitativ studie är det viktigt att verifiera själva genomförandet av forskningen, hur studien 

faktiskt har genomförts, annars saknar forskningen trovärdighet. Att bedöma en kvalitativ 

studies trovärdighet kan uppfattas svårt då det inte finns något absolut sätt att visa att forskaren 

fått det rätt, därav användningen av ordet trovärdighet. Istället ska forskaren försöka övertyga 

läsaren att studiens insamlade empiri med rimlig sannolikhet är korrekt (Denscombe, 

2013).  För att öka studiens tillförlitlighet har vi i denna studien använt oss av 

respondentvalidering. Respondentvalidering innebär att resultaten från intervjuerna återkopplas 

till respondenterna för att bekräfta att respondenternas svar har uppfattats korrekt. Syftet med 
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respondentvalidering är alltså att forskaren får bekräftat att det som studien förmedlat är riktigt 

(Bryman & Bell, 2017).   

 

För att empirisk data inte ska påverkas av forskaren ska forskarna visa att de är objektiva. Med 

objektivitet menas att studien inte är beroende av forskaren vilket leder oss in på frågan kring 

tillförlitlighet. Denscombe (2013) beskriver tillförlitlighet genom att forskaren ska ställa sig 

frågan kring om studien fått samma resultat om någon annan hade utfört forskningen. Det finns 

alltid en risk att forskaren vill ha ett visst utfall i studien och ställer ledande frågor för att få ut 

en önskad slutsats (Lind, 2014). För att öka tillförlitligheten i studien har, som tidigare nämnts, 

intervjuguiderna testats på oberoende personer. Själva trovärdigheten kan även kopplas till 

studiens generaliserbarhet. Generaliserbarhet innebär att studien kan tillämpas på en annan 

miljö eller på en större population (Ahrne & Svensson, 2016). Då studien är av kvalitativ 

karaktär är forskningen baserad på ett mindre antal respondenter än vad en kvantitativ studie 

vanligtvis är vilket gör det svårt att mäta en hög generaliserbarhet (Denscombe, 2013). På grund 

av den smalare gruppen respondenter visar denna studie generaliserbarhet genom möjligheten 

att kunna applicera studiens resultat i exempelvis bidrag till teori- eller modellutveckling i en 

annan miljö. På grund av den tidigare nämnda informationsmättnaden fick vi bredda vårt urval 

och därmed gav det vår studie en ökad generaliserbarhet. För att kunna visa studiens 

generaliserbarhet ges det möjlighet att applicera studiens resultat i exempelvis bidrag till teori- 

eller modellutveckling i en annan miljö. Detta genom att vi detaljerat har beskrivit vårt 

tillvägagångssätt samt vårt resultat.  

 

3.2.6 Etiska beaktanden 

Studien tar hänsyn till grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning, det vill 

säga, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2016). Innan intervjuerna ägde rum blev respondenterna informerade om vilka 

principer studien följer samt hur intervjumaterialet skulle komma att behandlas. Av etiska skäl 

avslöjades inte respondenternas identiteter, istället benämns respondenterna utifrån sina 

professioner: f.d. revisorsassistent, nuv. revisorsassistent, aukt. revisor samt rekryterare. Att 

låta respondenterna vara anonyma ökar chanserna för att respondenten vågar svara ärligt på 

frågorna utan rädsla för att få sin identitet avslöjad (Bryman, 2016). Innan intervjuerna startade 

frågade vi respondenterna om tillåtelse att spela in intervjuerna för ökad möjlighet att senare 

transkribera intervjuerna. Efter samtycke från respondenterna tilläts fem av nio intervjuer att 

spelas in.  



 29 

4. Resultat och analys 
	

I detta centrala kapitel kommer studiens resultat presenteras och analyseras utifrån den 
teoretiska referensramen. Kapitlet är indelat i sex delar, del ett till tre består av de tre grund 

attributen: praktiska erfarenheter, utbildning och kontaktnät. Vidare i del fyra beskrivs 
attraktivitet och i del fem presenteras ett nytt attribut; hårt arbete. Kapitlet mynnar sedan ut i 

en sjätte del som presenterar ett förslag till vidareutveckling av den teoretiska modellen. 
	

	

4.1 Praktiska erfarenheter 

En tidigare studie av Daoust & Malsch (2019) konstaterade att före detta revisorer i huvudsak 

tog med sig tre erfarenheter från branschen: branschens elitkultur och strukturerade 

arbetsdynamik, förmågan att främja sina professionella intressen samt ett metodiskt arbetssätt. 

Trots att Daoust & Malschs (2019) studie riktade sig till revisorsassistenter bekräftade samtliga 

av de före detta revisorsassistenterna Daoust & Malschs (2019) konstaterande. F.d. 

revisorsassistent 3 berättade att två erfarenheter som hon tog med sig från branschen var god 

analysförmåga samt förmågan att hantera många bollar i luften samtidigt. Arbetet som 

revisorsassistent innebär ofta hantering av många olika uppdrag och klienter parallellt med 

varandra. Många bollar i luften är något som även f.d. revisorsassistent 4 berättade om:  

	
När jag arbetade som revisorsassistent kunde jag emellanåt sitta med sju bolag av olika 
karaktärer parallellt med varandra. Då gällde det att hålla reda på vad som var vad och 
lära sig planera och prioritera.  

	

Att kunna hantera och underhålla många arbetsuppgifter och klienter samtidigt är något som 

revisorsassistenter tidigt lär sig att tackla och det bär med sig ett stort ansvarstagande. Det stora 

ansvarstagandet är den främsta erfarenheten som nuv. revisorsassistent B än så länge fått från 

yrket som revisorsassistent:  

	
Jag tycker det är att jag lärt mig arbeta med eget ansvar men också att arbeta i team. Det 
är något jag verkligen värdesätter och att jag ständigt lär mig mycket nya saker. 	

	

Nuv. revisorsassistent B tog även upp att det finns en del negativa erfarenheter i revisorsyrket. 

Många bollar i luften och därmed mycket saker att hinna med under en ibland snäv tidsram 

medför ibland negativa aspekter. Exempelvis så upplevde nuv. revisorsassistent B att saker och 

ting inte alltid blir oklanderligt gjort till följd av den begränsade budgeten för uppdraget, både 

när det kommer till antal timmar som kan lägga ner och i form av pengar där det finns vissa 

restriktioner. B känner exempelvis att han ibland hade behövt gräva lite mer i 
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granskningsuppgifter men att det inte alltid finns utrymme för detta i uppdragen som han arbetar 

med.  

	

Tidigare studier visar på att revisorsyrket präglas av en stark kultur där learning by doing är ett 

naturligt sätt att lära sig saker (Beck & Wu, 2006). Learning by doing kulturen visade sig även 

styrkas via empirin från intervjuerna. I samtliga intervjuer med före detta- och nuvarande 

revisorsassistenter nämndes det att learning by doing är en stor del av inlärningsprocessen och 

att arbetet kretsar kring att lära sig genom att praktiskt utföra arbetssysslor. F.d. 

revisorsassistent 2 gör en enkel uppskattning att cirka 80% av inlärningen består av learning by 

doing och resterande 20% består av mer traditionell utbildning. Han berättade vidare att 

utbildningen är något som går parallellt med arbetet och det speglar grunderna i en viss 

revisionsprocess men att nästan varje uppdrag är unikt. Det unika i de olika uppdragen gör att 

utbildningen endast är generellt anpassad och att mer specifika saker måste revisorsassistenter 

lära sig genom att själv praktiskt arbeta med det.  

	

F.d. revisorsassistent 4 berättade om hur revisorsassistenter ständigt ställs inför nya 

frågeställningar beroende på vilken kund som teamet arbetar med, vilket ytterligare bidrar till 

ett lärande där revisorsassistenter ständigt måste anpassa sig utifrån situationen. Olika 

situationer kräver olika kunskaper och ibland blir revisorsassistenter tvungna att läsa på om en 

specifik post i bokföringen exempelvis. Detta är ett typiskt inslag av learning by doing (Beck 

& Wu, 2006). 

 

Även nuv. revisorsassistenter nämnde att learning by doing är en central del av revisorsyrket. 

Nuv. revisorsassistent A berättade att han tidigt efter att han börjat på revisionsbyrån fick 

genomföra och vara en del i en hel revision. Nästkommande revision fick han utföra fler grejer 

och han fick hela tiden lära sig något nytt som han kunde ha nytta av vid nästa revision. Nuv. 

revisorsassistent A berättade:  

 
Ju mer jag får testa på, desto mer lär jag mig. Jag får ständigt nya utmaningar och de får 
jag då lösa så gott jag kan på egen hand eller ta hjälp av mitt team eller mina kollegor 
och chef.  

 

Samtliga före detta- och nuvarande revisorsassistenter nämnde i sina intervjuer om att en 

nyanställd revisorsassistent kastas snabbt in i arbetsuppgifterna och att revisorsassistenter 
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förväntas lära medans de utför, vilket kan ses som ett starkt tecken på att learning by doing är 

en central del i revisorsassistenters vardag. 

 

Nuv. revisorsassistent A och B har båda genomfört praktik på en revisionsbyrå under tiden de 

studerade på högskola. Praktiken innebar att nuv. revisorsassistent A och B en dag i veckan 

praktiserade på en mindre revisionsbyrå där de fick testa på olika moment som ingår i 

revisorsyrket. Nuv. revisorsassistent A berättade att praktiken gav honom en fördel när han 

senare kom att börja arbeta på byrån efter sin ekonomexamen:  

 
Kunskapsmässigt var det absolut en fördel just eftersom jag fick tre veckors försprång 
jämfört med de som började samtidigt som mig som inte haft praktik under studietiden 
[...] jag hade ju stött på olika moment under min praktik vilket jag hade fördel av och 
sedan hade jag också hunnit lära mig de olika programmen som byrån använder. 

	

Praktiken går att koppla till teorin W.I.L (Waller & Felix Jr., 1984). Praktiken som de båda nuv. 

revisorsassistenterna genomförde var en frivillig samt obetald praktik utanför högskolan där 

kandidaterna själva fick ansöka om att få en plats. Genom praktiken har en brygga kunnat 

byggas kring förhållandet mellan teori och praktiska erfarenheter, vilket både nuv. 

revisorsassistent A och B berättade om har varit en fördel i sitt nuvarande yrke som 

revisorsassistenter. Praktiken kan också ha lett till att nuv. revisorsassistent A och B:s 

förväntningsgap gentemot yrket minskat då de fick en chans att se vad för typ av arbetsuppgifter 

yrket innebar samt att de fick en inblick i revisionsbyråns arbetsklimat och kultur var. 

	
Gebreiter (2020) hävdar att personer som söker sig till revisorsbranschen oftast passar in i den 

så kallade boxen för vad branschen anser är en ideal kandidat. Gebreiter (2020) beskriver att 

majoriteten av revisorsassistenterna är drivna, självsäkra och intresserade av teamwork. Vi 

valde att testa Gebreiters (2020) påstående kring revisorsassistenters egenskaper och följande 

fråga ställdes till den aukt. revisorn: Ser du några likheter i egenskaperna hos 

revisorsassistenterna? Den aukt. revisorn berättade:  

 
Ja, alla är oerhört snabblärda och nästan alla är väldigt ambitiösa och noggranna, ibland 

lite för noggranna till en början, men det anser jag bara är bra att revisorsassistenten är 

till en början. Med tiden så lär de sig vad som är väsentligt och inte. 

 

Vidare i denna intervjun kom vi in på teamwork och hur den aukt. revisorn generellt tycker att 

revisorsassistenter fungerar när de arbetar i grupp. Den aukt. revisorn berättade att majoriteten 
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av revisorsassistenterna fungerade bra i grupp och att han trodde att det berodde på att yrket 

inte går att klara av som ensam individ utan revisorsassistenters roll är beroende av andra roller. 

Däremot fortsatte han: 

 
Det är viktigt att kunna arbeta i team, kunna lita på sina kollegor och våga fråga om hjälp. 
[...] Däremot kan revisorsassistenten inte vara för snäll för då kommer personen i fråga 
att bli trampad på. Som vi var inne på tidigare så är det en ganska hård bransch där de 
anställda måste ta för sig för att komma någonstans och det går inte alltid hand i hand 
med att vara en bra lagspelare.  
 

Den hårda branschen kommer att diskuteras vidare längre fram i kapitlet, under punkt 4.5.  

 
4.2 Utbildning  

Studier på universitet eller högskola räcker inte till för att omedelbart kunna påbörja arbetet 

som revisorsassistent. När en student börjar arbetet som revisorsassistent väntar inte bara 

praktiskt arbete utan också mer teoretisk utbildning. Utbildningen är ett krav från 

Revisorsinspektionen för att revisorsassistenter senare ska ha möjlighet att avlägga 

revisorsexamen för att sedermera bli auktoriserad revisor. Trots att auktorisation inte är alla 

revisorsassistenters individuella mål så är utbildningarna alltid standardiserade till en början 

och anpassade efter Revisorsinspektionens krav (Revisorsinspektionen, u.å). Hur 

utbildningarna är utformade hos de olika byråerna varierar en aning men samtliga utbildningar 

håller Revisorsinspektionens standard. Hur olika revisorsassistenter upplever utbildningarna 

och vad revisorsassistenter bär med sig varierar lite. F.d. revisorsassistent 4 nämnde att hon 

tidigare arbetat deltid vid sidan av sina studier på revisionsbyrån innan sin ekonomexamen. 

Deltidsarbetet under studietiden gjorde att när f.d. revisorsassistent 4 sedan började som 

revisorsassistent upplevde hon att utbildningarna som gavs på byrån till en början var en 

repetition för henne då alla nyanställda erbjuds samma standardiserade utbildningar. F.d. 

revisorsassistent 1 nämnde att alla som börjar samtidigt går igenom samma utbildning: 

 
Uppstarten var bra. Tydligt schema och väldigt standardiserat. Alla som börjar samtidigt 
går igenom samma utbildningar och det fanns alltid någon att fråga om hjälp om det var 
något jag inte förstod eftersom revisorsassistenter sällan arbetar själva. Eftersom alla 
ingår i något team så kändes det alltid naturligt att hjälpa varandra sinsemellan. 	

 

Upplevelser och vad olika individer minns och inte minns kan variera avsevärt. Det verkar som 

att de olika revisorsassistenterna har olika bilder och upplevelser från utbildningarna på 

revisionsbyråerna trots att de gått igenom samma typ av process. Dock fick nuv. 
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revisorsassistent A och B en inblick i branschen genom sin praktik redan innan de tog sin 

ekonomexamen. Praktiken kan ha bidragit till att de fortfarande arbetar kvar i branschen idag, 

då det inte uppstod något förväntningsgap kring vad arbetsuppgifterna innebar. Även f.d. 

revisorsassistent 4 fick en inblick i revisionsbranschen eftersom hon arbetade deltid på sin 

revisionsbyrå innan hon fick en fast anställning på byrån, efter sin ekonomexamen. Skillnaden 

mellan nuv. revisorsassistent A och B samt f.d. revisorsassistent 4 är att f.d. revisorsassistent 4 

valde att lämna branschen.  

	

En av intervjufrågorna löd: Tycker du att de erfarenheter och kunskaper som du samlat på sig 

från din universitets- eller högskoleutbildning motsvarande det du senare kom att arbeta med 

i revisorsbranschen? F.d. revisorsassistent 2 beskriver universitetet och arbetslivet som två helt 

olika världar där universitetet är en teoretisk låtsasvärld. F.d. revisorsassistent 2 menar att 

universitet och högskola skiljer sig mycket från det verkliga yrket och den byrå-interna mer 

nischade utbildningen som erbjuds till nyanställda revisorsassistenter är högst relevant och 

användbar för att kunna utföra yrket. Skillnaderna mellan universitet och vad det verkliga yrket 

visar kan kopplas till det förväntningsgap som kan uppstå mellan skolor och revisionsbyråer 

(Waller & Felix Jr., 1984). Gapet som uppstår mellan universitet samt högskolor och 

revisionsbyråer kan reducera med hjälp av olika typer av praktik. Högskolan Kristianstad 

erbjuder exempelvis VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) där studenter får möjlighet att 

integrera med näringslivet (Högskolan Kristianstad, u.å). VFU:n kan i sin tur hjälpa till att 

minska eventuella förväntningsgap som existerar mellan studenter som läser redovisning och 

revision gentemot revisionsbyråerna.  

	

Samtliga före detta revisorsassistenter berättade dock att de fick med sig bra grundkunskaper 

och ordförråd från sin universitets- eller högskoleutbildning och menar att det krävs en 

ekonomiutbildning för att utföra arbetet som revisorsassistent. F.d. revisorsassistent 1 nämnde 

exempelvis att revisionsbyrån förväntade sig att nyanställda var bekanta med grundkunskaper 

såsom exempelvis balans- och resultatrapporter samt vissa bokföringsgrunder såsom debet och 

kredit. Dessutom berättade f.d. revisorsassistent 1 om att hon upplevde att universitetet hjälpte 

henne att få en bra inlärningsförmåga och studieteknik.  

	

Nuv. revisorsassistent B nämnde att utbildningen på högskola inte gav så mycket förberedelser 

inför yrket som revisorsassistent och att när B började på byrån så var han helt “grön” och 

kunde egentligen ingenting rent praktiskt. Det som nuv. revisorsassistent B upplevde att han 
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hade mest nytta av när han började på revisionsbyrån var från hans praktik. Nuv. 

revisorsassistent A berättade om de olika kurser han har läst på högskolan som han har känt 

givit nytta i hans arbete som revisorsassistent idag:  

	
Jag skulle vilja säga att det är kurserna inom redovisning faktiskt, som jag hade mest 
nytta av från mina studier. Jag fick lära mig debet, kredit och hur en balans- samt 
resultaträkning ser ut, samt hur en årsredovisning ser ut och dess utformning [...] även 
beskattningsrätten var lärorik. Där fick jag exempelvis erfarenhet av att fylla i en 
deklaration och lärde mig hur det fungerar i praktiken.  
 

När anställningen som revisorsassistent började upplevde samtliga f.d. revisorsassistenter och 

nuv. revisorsassistenter uppstarten som bra. Byråerna hade bra koll på vad utbildningen från 

skolan lär ut och anpassar sin egen utbildningsplan efter den. F.d. revisorsassistent 4 beskriver 

utbildningen på byrån som väldigt hands on. Mottagandet av nya assistenter är väl förberett av 

revisionsbyråerna för att revisorsassistenter ska ha möjlighet att komma in i arbetet så snabbt 

som möjligt. Den första tiden på byrån innefattar många timmars utbildning av olika former där 

webbaserade utbildningar är vanligt förekommande. Däremot hade nuv. revisorsassistent B en 

annan uppfattning än de andra intervjuade revisorsassistenterna. B uppskattade inte 

utbildningen som rörde code of conduct då han upplevde det som för mycket och överflödig 

information i samband med uppstarten: 

 
Två till tre dagar av utbildningen handlade enbart om byrån internt och bland annat code 
of conduct. Jag anser att sånt är väldigt överdrivet. Jag är den jag är och jag vet hur jag 
ska uppträda och agera på ett professionellt sätt. Jag tycker inte att byrån behöver lägga 
tre hela dagar på att gå igenom sådant.  

 

De före detta revisorsassistenterna samt nuv. revisorsassistent A ser väldigt positivt på 

utbildningarna i uppstarten. Nuv. revisorsassistent B är den enda som tar upp något negativt där 

han anser att revisionsbyrån lägger allt för mycket kraft på att berätta hur nyanställda 

revisorsassistenter ska agera utifrån byråns code of conduct. Nuv. revisorsassistent B:s svar 

ovan kan tolkas som att han tycker att det är en självklarhet hur en nyanställd ska bete sig på 

ett nytt jobb.  

 

Förväntningarna som byråerna hade på nyanställda revisorsassistenters kunskaper beskrevs 

som rimliga och tydliga. F.d. revisorsassistent 2 berättade om en femårsplan som presenterades 

för alla nyanställda revisorsassistenter. Planen innehöll olika steg och delmål mot det slutgiltiga 

målet, auktoriserad revisor. F.d. revisorsassistent 2 skrev aldrig revisorsexamen utan valde 
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istället att frivilligt lämna revisionsbyrån (out). Vidare i intervjun kom det fram att f.d. 

revisorsassistent 2 inte hade haft någon direkt plan med revisorsyrket utan ville snarare testa 

yrket för att sedan ta det som det kom. Planen var därför inledningsvis varken up eller out utan 

planen var att testa yrket för att sedan ta ett beslut. Det framkom vidare under intervjun med 

f.d. revisorsassistent 2 att anledningen till att det blev just revisorsbranschen var för att de 

ekonomiska ämnena intresserade honom på universitetet och han såg branschen som en 

språngbräda ut i arbetslivet. F.d. revisorsassistent 2 startade sedan en egen redovisningsfirma 

efter att ha lämnat revisionsbyrån.  

	

Bland de intervjuade nuvarande revisorsassistenterna ser planen för framtiden lite olika ut. Nuv. 

revisorsassistent A har siktet inställt på att avlägga revisorsexamen och bli auktoriserad revisor. 

A nämnde att han längtar efter att få ha hand om egna kunder och få en större variation i 

arbetsuppgifterna. Nuv. revisorsassistent B:s plan är lite mera öppen, framtiden inom yrket 

beror snarare på huruvida han får mer utvecklande arbetsuppgifter inom byrån eller inte samt 

vilken löneutveckling han får:  

 
Jag vill gärna fortsätta men det handlar ju också om jag får nya och utmanande 
arbetsuppgifter eller om jag får möjligheten att ansvara för olika team samt vilken 
löneutveckling jag får. Sånt spelar väldigt stor roll och skulle jag inte få gå upp en viss 
nivå inom ett halvår eller om jag inte får en lön som jag känner mig nöjd med så kommer 
jag prata med min chef om att jag kanske söker mig vidare till ett annat jobb.  

 

Löneutveckling som nuv. revisorsassistent B anser är en viktig del i hans beslut gällande om 

han kommer att stanna kvar på revisionsbyrån eller inte kan kopplas till Herzbergs 

tvåfaktorsteori (Herzberg, 1987). Hygienfaktorn som speglar nödvändigheter leder till att 

pengar och lön blir en viktig drivkraft, vilket det kan bli i nuv. revisorsassistent B:s fall om 

löneutveckling inte blir som han önskar. Vidare kommer även motivationsfaktorn in där nuv. 

revisorsassistent B pratar om sina arbetsuppgifter. Motivationsfaktorn avser förmågan att uppnå 

psykologisk tillväxt, exempelvis att ha ett stimulerande och tillfredsställande jobb samt roliga 

arbetsuppgifter. Herzbergs tvåfaktorsteori kan kopplas till alla respondenter men utifrån nuv. 

revisorsassistent B:s svar angående framtiden kan det hända att B:s bristande motivationsfaktor 

leder till att han väljer att lämna revisionsbranschen. 

 

Sammanfattningsvis berättade samtliga före detta revisorsassistenter om de interna 

utbildningarna på ett likartat vis. Utbildningen beskrevs till en början som standardiserad och i 

början av en anställning behandlas alla revisorsassistenter likvärdigt och erbjuds därmed samma 
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utbildningar och förutsättningar. Ju längre en revisorsassistent har arbetat, desto mer chans har 

en revisorsassistent att påverka vilken utbildning individen vill genomföra och vilka klientbolag 

den intresserar sig för. Det är vanligt att de anställda blir allokerad ett antal utbildningstimmar 

per år som måste genomföras. F.d. revisorsassistent 4 upplevde det som att det fanns visst 

utrymme för att påverka sin utbildning själv och berättade: 

	
Jag valde bland annat att gå en skattekurs som inte var obligatorisk, och om jag inte hade 
slutat som revisorsassistent skulle jag egentligen åkt iväg på en frivillig påbyggnadskurs 
i redovisning.  
 

F.d. revisorsassistent 3:s främsta tips för en nyanställd revisorsassistent är att våga ta för sig 

eftersom på de stora byråerna kommer ingenting utöver standardutbildningarna “gratis”. För att 

få vara med och påverka sina utbildningar och uppdrag krävs det att revisorsassistenter presterar 

bra och tydligt visar vad de vill. Här spelar de inre behoven av motivation sin roll som STD 

indikerar på. Enligt Baard et al (2004) påverkas individens prestation på arbetet av hur 

tillfredställt individens inre behov är. Precis som f.d. revisorsassistent 3 berättade så kommer 

inte kompetensutveckling gratis utan om en revisorsassistent vill utvecklas genom exempelvis 

internutbildningar måste de vara tydliga med att visa var de vill samt prestera bra.  

 

 
4.3 Kontaktnät 

Som tidigare nämnts arbetar revisorsassistenter mycket i grupp. Samtliga revisorsassistenter 

som deltog i intervjuerna berättade om att teamwork är en mycket central del i arbetet. 

Teamwork är a och o i arbetet som revisorsassistent vilket innebär att god samarbetsförmåga är 

en viktig egenskap att besitta. Teamen är ofta varierande och det är inte helt ovanligt att folk 

från andra städer bildar team för olika uppdrag. Teamwork bidrar till att revisorsassistenter 

nästan veckovis stöter på nya ansikten som de måste arbeta tillsammans med, både kollegor 

och klienter. F.d. revisorsassistent 4 berättade:  

 
Det är viktigt att kunna vara flexibel gentemot människor jag träffar och lära mig arbeta 
med nya människor ganska fort. Jag upplevde att alla medarbetare har en liknande 
inställning kring att samarbetet måste fungera bra. 
 

F.d. revisorsassistent 2 berättade att det är ett pussel att bemanna ett team. Om det skulle finnas 

en ledig lucka i schemat blir revisorsassistenter oftast inskickade i ett nytt team. Att hoppa in i 

nya team var något som f.d. revisorsassistent 2 bara tyckte var roligt. Han berättade att det är 
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en så stor del av yrket och kulturen att hjälpa varandra och ställa upp och stötta uppdrag om det 

behövs, det är något som faller sig naturligt.  

	
Team-kulturen bidrar till att revisorsassistenter bildar ett stort kontaktnät av weak ties. 

Revisorsassistenter har ofta många kollegor från olika kontor samt träffar mycket människor i 

form av klienter när de är ute på olika företag. Samtliga före detta revisorsassistenter i denna 

studie bekräftar att möjligheterna till ett stort kontaktnät är ett faktum. I intervjuerna frågade vi 

om revisorsassistenterna utnyttjat någon kontakt under respektive efter sin tid på byrån. 

Samtliga före detta revisorsassistenter berättade att de någon gång använt sitt kontaktnät. F.d. 

revisorsassistent 3 berättade exempelvis att det jobbet som hon arbetar på idag fick hon via en 

gammal klient. F.d. revisorsassistent 1 berättade om hur hon använt sitt kontaktnät i sin intervju:  

	
Jag använde mig främst av kollegor i min närhet, det vill säga från samma kontor. 
Vartannat år åkte vi på en kick off där alla kontor runt om i Sverige deltog, där knöt jag 
en del kontakter från andra kontor som jag senare hade kontakt med och vi hjälpte 
varandra några enstaka gånger med uppgifter.  

	
F.d. revisorsassistent 2, som efter sin tid på revisionsbyrån valde att starta en egen 

redovisningsbyrå, berättade om hur några av hans klienter från tiden på revisionsbyrån valde 

att följa med till den egenstartade redovisningsbyrån. På så sätt har kontaktnätet som byggdes 

upp på byrån utnyttjats även efter att han slutat på revisionsbyrån. 	

	

Trots att nuv. revisorsassistent A och B inte har arbetat så länge i branschen har de lyckats bilda 

sig ett litet kontaktnät. Nuv. revisorsassistent A, som enbart arbetat i branschen i ett år, har 

några få klienter som han har lagt till eller blivit tillagd av på LinkedIn men han ser det det inte 

som något väsentligt kontaktnät i dagens läge eftersom han är relativt ny i branschen. Nuv. 

revisorsassistent B, som arbetat i branschen i två år har däremot lyckats bilda ett mer väsentligt 

kontaktnät:  

 
Jag har flera klienter där jag har lyckats skapat väldigt bra kundrelationer med men även 
relationer till annat. Exempelvis bjuder jag då och då in klienter till sponsorträffar där 
jag kan skapa djupare relationer på ett bredare plan, vilket jag tycker är bra. 	

 

Både nuv. revisorsassistent A och B menade på att det finns ett brett kontaktnät nära till hands 

men det gäller att själv anamma kontakterna och underhålla dem. Nuv. revisorsassistent A 

berättade att det tar ett tag att bygga upp sitt eget kontaktnät och han tror och hoppas att inom 

några år kunna besitta ett bra kontaktnät.  



 38 

 

Kontaktnät är något som måste underhållas och ett bra sätt att underhålla det är att ansluta sig 

till något typ av alumninätverk exempelvis via LinkedIn som samtliga big-four byråerna 

erbjuder sina nuvarande och före detta anställda. Tre av de fyra före detta revisorsassistenterna 

har inte gått med i något alumninätverk efter att de lämnat revisionsbyrån, på grund av ointresse. 

Däremot berättade f.d. revisorsassistent 2 att nätverksträffar som den före detta revisionsbyrån 

arrangerar intresserar henne desto mer: 

 
Jag är inte med i något alumninätverk via LinkedIn men ibland går jag på uppstyrda 
nätverksträffar som anordnas för att det är trevligt att mingla och det är alltid bra att hålla 
några kontakter kvar och visa upp sig lite, man vet aldrig när man kan tänkas behöva en 
kontakt nästa gång. 
 

F.d. revisorsassistent 3 berättade att anledningen till att fysiska träffar passar henne bättre är 

främst för att det känns naturligare att träffa någon i verkligheten och att hon känner att hon får 

en helt annan kontakt med personen då. Hon berättade att efter hon träffat personer i 

verkligheten och skapat sig en viss typ av kontakt med personen känns det mer naturligt att 

senare kontakta personen i fråga via exempelvis LinkedIn. F.d. revisorsassistent 3 menar att 

kontakter som hon har träffat i verkligheten väger tyngre än kontakter som endast är ett namn 

på exempelvis LinkedIn. Dessutom är hon en person som tycker om att mingla och vara bland 

människor så arrangerade nätverksträffar brukar kännas som en trevlig tillställning berättade 

hon. 	

	

F.d. revisorsassistent 4 berättade att hon är medlem i alumnnätverket som hennes före detta 

byrå erhåller via LinkedIn men att hon ännu inte har utnyttjat kontakterna där ännu. Däremot 

berättade hon att om hon skulle behöva någon kontakt i framtiden skulle hon inte tveka på att 

använda sitt kontaktnät. Samtliga före detta revisorsassistenter berättade att möjligheterna till 

ett brett kontaktnät är stora men att det krävs att personen själv har intresse av att underhålla 

kontaktnätet. De före detta revisorsassistenterna menar också på att anledningen till att de inte 

utnyttjat sina kontakter mer än vad de faktiskt gjort är av självvalt ointresse. Revisorsyrket ger 

oändliga möjligheter till att skapa ett stort kontaktnät av både strong och weak ties om intresset 

finns.  

 

Klienter och kollegor är ett exempel på weak ties, även om karaktären och styrkan i olika 

relationer är något som kan variera över tiden. Ett stort kontaktnät, weak ties, är ett kontaktnät 
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som oftast genererar förbättrade chanser till att få ett arbete via sina kontakter (Granovetter, 

1973). Vidare mynnade ett flertal intervjuer ut i och ledde samtalet in på headhunting. 

Rekryterare A berättade att headhunting, även kallat search, blir allt vanligare i dagens 

samhälle. Det innebär att ett företag som vill anställa en ny individ vänder sig till en rekryterare 

som i sin tur söker upp lämpliga kandidater istället för att gå via jobbannonser, vilket styrks av 

intervjuerna med rekryterare A och B där det framkommer att headhunting är vanligt.  

	

Det råder både en enad och en mera oenig mening bland de intervjuade före detta 

revisorsassistenterna om omständigheterna kring headhunting. F.d. revisorsassistent 1, 2, och 

3 är eniga om att det var väldigt vanligt med headhunting under deras tid på revisionsbyrån 

men de upplever fortfarande att de blir headhuntade även efter att de har lämnat branschen. F.d. 

revisorsassistent 3 förklarade sin hypotes kring varför revisorsassistenter blir headhuntade och 

berättade att revisorsassistenter är väldigt kunniga och har generellt sett god förståelse för bolag 

och hur de är uppbyggda. Vidare berättade hon att revisorsassistenter är satta i ett fack och den 

som headhuntar vet ofta vad revisorsassistenter går för och vilken nivå deras tidigare 

arbetsuppgifter varit på. Dessutom menar f.d. revisorsassistent 3 att det är underförstått att de 

flesta revisorsassistenter är drivna och engagerade. Många revisorsassistenter har också 

erfarenhet av tidiga ledarroller och är vana vid att arbeta i team.  

 

F.d. revisorsassistent 4:s bild av headhunting stämmer delvis in på resterande före detta 

revisorsassistenters bild av headhunting. F.d. revisorsassistent 4 menar att headhunting är 

vanligt förekommande inom revisionsbranschen men att det blir vanligare först efter några års 

yrkeserfarenhet:  

	
Jag skulle inte vilja säga att headhunting är speciellt vanligt på de lägre nivåerna [...] 
På högre nivåer, alltså efter fler års erfarenhet, tror jag att headhunting förekommer mer 
frekvent. Ju synligare du är och ju fler klienter du har arbetat med desto mer bildas det 
ett rykte kring dig som gör att många blir intresserade av att anställa dig.	

	

F.d. revisorsassistent 4:s tankar kring headhunting stämmer vidare bra överens med rekryterare 

A:s beskrivning av headhunting. Rekryterare A, som är anställd på ett privatägt bolag, beskriver 

sitt arbete med headhunting såhär: 	

	
Headhunting är framförallt vanligt för chef och specialisttjänster, då använder vi oss 
nästan bara av search eller headhunting. Vi jobbar inte med de där stora “drakarna” utan 
vi har några mindre spelare som arbetar nära oss och känner till oss både som organisation 
och individer och vet därför vad det är för typ av individer som passar in i den här miljön.  
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Rekryterare A:s beskrivning av headhunting kan i sin tur jämföras med Rekryterare B:s sätt att 

arbeta med headhunting där hon berättade att det inte är deras huvudsakliga tillvägagångssätt 

att rekrytera på. Rekryterare B:s arbetsplats börjar alltid en rekryteringsprocess med att först 

lägga ut en annons angående tjänsten, sedan arbetar de även parallellt med headhunting. Det 

kan alltså förekomma skillnader i headhunting beroende på om rekryteraren arbetar på ett 

rekryteringsbolag eller är anställd på ett företag. Headhunting eller search som det också kallas 

är dock ett tillvägagångssätt som används av både rekryterare A och B. 

	

Trots nuv. revisorsassistent A och B:s korta tid i branschen (ett-två år) har båda respondenterna 

redan stött på headhunting. Nuv. revisorsassistent A har fått erbjudanden från andra 

revisionsbyråer men trivs väldigt bra där han är idag och tackade därför nej. Nuv. 

revisorsassistent B har fått två erbjudanden från företag utanför revisionsbranschen men kände 

att det var lite för tidigt i karriären att lämna och valde därför att stanna kvar på sin byrå.  

 

4.4 Attraktivitet  

Syftet med studien är att dels försöka bidra till en fördjupad beskrivning av de erfarenheter som 

revisorsassistenter kan förvärva under sin tid på en revisionsbyrå samt dels att undersöka hur 

attraktivt det är på arbetsmarknaden att ha arbetat som revisorsassistent. Praktiska erfarenheter, 

utbildning och kontaktnät, som presenterats under 2.3 Modellutveckling, är det vi tror bidrar 

till en ökad attraktivitet för före detta revisorsassistenter på arbetsmarknaden. Det var med 

denna utgångspunkt som vi vände oss till personer som arbetar med rekrytering och frågade hur 

attraktiva de anser att före detta revisorsassistenter är på en arbetsmarknad för ekonomer. 

Rekryterare A nämnde ett antal gånger under sin intervju att han anser att arbetet som 

revisorsassistent är en otroligt bra “skola” att gå. Rekryterare A drog även en jämförelse med 

personer som har arbetat som ekonomiassistenter: 

	
Jag skulle vilja påstå att det är en extremt lärorikt att ha arbetat som revisorsassistent och 
att det är en mycket bra “skola” att gå. Samtidigt vill jag poängtera att det även kan vara 
en bra “skola” att ha arbetat på en ekonomiavdelning. [...] däremot tror jag det är lite 
annorlunda när det kommer till exempelvis tempo och förväntan på leverans i den miljön 
som revisorsassistenter verkar i, före detta revisorsassistenter är ofta bättre på att hantera 
sådana situationer än före detta ekonomiassistenter. 

 
Rekryterare A fokuserade på bredden kring frågan angående attraktiviteten för före detta 

revisorsassistenter och menade på att det finns skillnader i vana kring arbetstempo och miljö 

jämfört med andra ekonomer. Vidare menade han att revisorsassistent och ekonomiassistent är 
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olika “skolor” och individerna lär sig olika saker men att båda vägarna kan vara bra på olika 

sätt. 

 

Rekryterare B nämnde frekvent i sin intervju att före detta revisorsassistenters attraktivitet helt 

och hållet beror på vilken typ av tjänst den före detta revisorsassistenteten söker sig vidare till. 

Hon drog en parallell till ekonomiassistenter och nämnde ett exempel där en individ kan ha 

arbetat i ett ekonomiflöde på ett helt annat sätt än vad en före detta revisorsassistent har gjort 

och därmed besitter individerna olika erfarenheter. Rekryterare B gick sedan mer djupgående 

in på revisorsassistenters kunskaper och jämförde med ekonomiassistenters kunskaper. Hon 

menade att det kan finnas fördelar med att ha arbetat som ekonomiassistent på det sättet att 

ekonomiassistenter upplevt ett helt flöde från ett annat perspektiv än vad en revisorsassistent 

har gjort. Samtidigt menar hon att revisorsassistenter ofta besitter en större bredd i sin kunskap 

kring ekonomi och är därmed ofta bättre på att hantera nya situationer.  

	

För att få en bredare bild kring attraktiviteten ställdes det även en fråga rörande vad nuvarande 

revisorsassistenter tror om attraktiviteten för före detta revisorsassistenter på arbetsmarknaden. 

Nuv. revisorsassistent A tog upp att de personer som fått en anställning som revisorsassistent 

har fått genomgå en tuff rekryteringsprocess:  

	
Det är ofta väldigt hög konkurrens på jobbet som revisorsassistent. Det är ofta flera 
tusentals kandidater som söker sig till big-four byråerna. Byråerna lägger ner mycket 
resurser och pengar på rekryteringsprocesserna och processen innefattar ofta många steg 
och moment. En kandidat som blivit antagen till tjänsten som revisorsassistent på en big-
four byrå ska vara väldigt stolt över att ha blivit antagen, det är ju direkt en bekräftelse 
på att personen är en väldigt bra kandidat.  

	

Vidare är det även arbetsuppgifterna som gör en före detta revisorsassistent attraktiv på 

arbetsmarknaden. Nuv. revisorsassistent B nämnde dels att som revisorsassistent lär sig 

personen att arbeta i team och med deadlines samt dels att personen får en bred uppfattning om 

hur bolag fungerar och ekonomi överlag. Just bredden jämför nuv. revisorsassistent B med en 

person som enbart sitter med monotona arbetsuppgifter som exempelvis hantering av 

leverantörsfakturor:  

	
Som revisorsassistent så har jag fått utföra många svåra arbetsuppgifter och som 
revisorsassistent blir jag väldigt duktig jämfört med om jag skulle enbart skulle jobbat 
med leverantörsfakturor en hel dag. Att exempelvis enbart sitta med leverantörsfakturor 
ger nog inte lika mycket erfarenhet som det gör att utföra arbetsuppgifterna som jag 
som revisorsassistent får göra. Exempelvis driva den hel process för ett bolag som 
kanske omsätter miljarder där jag får ha kontakt med både ägare och styrelse, får sätta 
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mig in i olika granskningar, läsa viktiga avtal och tänka kring vad olika avtal och siffror 
resulterar i.	

 
Givetvis beror en före detta revisorsassistents attraktivitet på vilken typ av tjänst 

revisorsassistenten väljer att söka sig till. Rekryterare B nämnde i sin intervju att före detta 

revisorsassistenter är speciellt attraktiva om de väljer att söka en tjänst som controller: 

	
[...] de roller som jag huvudsakligen tycker att revisorsassistenter är meriterande till är 
framförallt till rollen som controller, exempelvis finance controller. Controller och 
revisorsassistenter har relativt likartade arbetsuppgifter vilket gör att det blir extra 
meriterande att ha arbetat som revisorsassistent.	
	

Rollen som controller är även något som nuv. revisorsassistent A nämnde i sin intervju, där han 

menade att många före detta revisorsassistenter väljer att söka jobb som controllers. 	

	
Om jag uppfattar det rätt så är controllerns uppgift att kontrollera ekonomin, granska, 
styra upp inför bokslutsarbete, budgetera och liknande. Just att ha en tidigare 
revisorsassistent på en sån position kan ge en stor fördel till företaget i fråga då den före 
detta revisorsassistenten har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. 
 

En controllers arbetsuppgifter är relativt lika revisorsassistenters arbetsuppgifter. Controller 

yrket innefattar ofta analyser av olika former, exempelvis framtagandet av nyckeltal, arbete 

med organisations-, affärs- och logistikfrågor (Civilekonomen, 2014).  

 

Viktigt att poängtera är att det utifrån intervjuerna med de två rekryterarna framkommit att det 

finns skillnader i hur olika typer av rekryterare ser på rollen som före detta revisorsassistent. 

Rekryterare B, som arbetar på ett rekryteringsbolag som tillhandahåller ett flertal olika tjänster 

inom ekonomisektorn nämnde frekvent i sin intervju att attraktiviteten beror på vilken roll som 

en före detta revisorsassistent söker samt hur konkurrensen ser ut. Rekryterare B anser att vissa 

ekonomiassistenter kan ha en större bredd av kunskap och arbetsuppgifter än vad en 

revisorsassistent kanske har haft i sitt yrke, exempelvis hantering av fakturor som är en vanlig 

arbetsuppgift för ekonomiassistenter. Rekryterare A som arbetar som HR-ansvarig på ett 

företag med en ekonomiavdelning som består av tre olika team: redovisning, controller samt 

payment specialist menar att det finns skillnader i bredden hos de kunskaper som 

revisorsassistenter förvärvar under sin tid på en revisionsbyrå, också beroende på om en 

revisorsassistent arbetat på en big-four byrå eller inte. Om en revisorsassistent har arbetat på en 

big-four byrå är personen oftast mer specialiserad inom ett visst område vilket i sin tur kan öka 
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attraktiviteten om revisorsassistenten väljer att söka sig till ett mer specialiserat jobb inom just 

det specificerade området. 	

 

Vi ställde en liknande fråga till den auktoriserade revisorn kring varför han tror att 

revisorsassistenter är attraktiva på arbetsmarknaden och han menade att revisorsassistenter 

besitter allsidig kunskap, har stött på många typer av företag och ekonomiska situationer. Enligt 

den aukt. revisorn är det välkänt att revisorer är ansvarsfulla, är vana vid stress och tidspress. 

Den aukt. revisorn berättade:  
 
Revisorer och revisorsassistenter är bättre än många andra ekonomer på att hitta 
väsentligheter i ekonomiska frågor vilket gör oss effektiva. Den som anställer en 
revisorsassistent vet vad den får och därmed blir revisorsassistenter attraktiva. 
 

En fråga till rekryterarna handlade om lönesättningen för före detta revisorsassistenter. 

Rekryterare A berättade att han väger en före detta revisorsassistent tyngre än en 

ekonomiassistent och är därmed beredd att betala ut en högre lön till en före detta 

revisorsassistent. Dock lyfts det även fram under rekryterare A:s intervju att det är många 

parametrar som spelar in när det handlar om lönesättningen:  

 
Det är ju en massa andra saker som styr. Vad hade personen för ingångslön på det tidigare 
arbetet, hur många års erfarenhet har personen och ibland kanske personen kanske har en 
högre utbildning som väger tungt i ett lönesammanhang [...] så det är inte så enkelt att 
enbart säga att bara för att personen har arbetat på en revisionsbyrå så ska personen ha 
högre lön. 
 

Rekryterare B arbetar mot externa kunder där det är de externa kunderna som i samråd med 

rekryteringsbolaget sätter lönerna. För de högre tjänsterna där det finns en kravprofil så finns 

det oftast lite svängrum när det gäller lönesättningen men rekryterare B nämnde återigen att det 

beror helt på vilken tjänst det är en före detta revisorsassistent söker och vilka egenskaper den 

före detta revisorsassistenten besitter.  

 

Den aukt. revisorn berättade att det tar tid att bygga upp sina färdigheter och tror att många 

revisorsassistenter väljer out för tidigt i sin karriär och därmed inte hinner samla på sig 

tillräckligt mycket kunskaper och erfarenheter. Vi frågade hur länge han anser är lagom att 

arbeta som revisorsassistent på en revisionsbyrå innan en revisorsassistent är attraktiv på 

arbetsmarknaden och han svarade cirka fyra år. Den aukt. revisorn menade att då har en 

revisorsassistent hunnit uppleva olika typer uppdrag och har därmed hunnit bli bekväm i sin 
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roll. Dessutom menade den aukt. revisorn att det finns goda chanser för en revisorsassistent att 

“göra sig ett namn”, det vill säga att bli omtalad som duktig och då ökar chanserna för en 

revisorsassistent att få bra referenser och att eventuellt bli headhuntad. Ibland kan det även vara 

meriterande att “ha gjort sig ett namn” i lönesammanhang. 	

	

4.5 Hårt arbete  

Hårt arbete är ett nytt attribut, en ny aspekt av hur vi kommit att se på studiens frågeställning 

om de tre attributen: praktiska erfarenheter, utbildning och kontaktnät, leder till attraktivitet för 

före detta revisorsassistenter. Attributet hårt arbete uppkom under arbetet med analys av 

intervjuerna. Vi skulle vilja uttrycka det såhär: De tre tidigare attributen får inte en 

revisorsassistent “gratis” utan den bakomliggande och som vi kommit att uppfatta det, centrala 

faktorn är den erfarenhet av hårt arbete som revisorsassistenter skaffar sig. Ordet “gratis” i 

kombination med de tre attributen är ett ord som frekvent dök upp under några av intervjuerna. 

I de intervjuer där ordet ”gratis” inte nämndes ordagrant kunde vi utläsa ordet mellan raderna 

utan att respondenten själv uttryckt just ”gratis”. Vår egen utläsning av ordet har uppstått i delar 

av intervjuerna där hårt arbete har nämnts. Därav har vi utvecklat vår modell och den nya 

modellen presenteras nedan i avsnittet; vidareutveckling av modell 4.6. 

 
I intervjuerna med rekryterare nämndes det att revisorsassistenter är allmänt bekanta med att 

vara arbetsmyror och besitta en god arbetsmoral. Rekryterare A beskrev tidigare 

revisorsassistenter som att de gärna kavlar upp ärmarna för att göra “grovjobb”. Samma 

rekryterare betonade också att revisorsbranschen är en väldigt bra “skola” att gå då 

revisorsassistenter skapar sig vana att arbeta under press. Med press menade rekryterare A 

tidspress men också pressen att leverera det som förväntas av en, vilket ofta innefattar god 

kvalitet och kvantitet på samma gång. Rekryterare B intygade att revisorsassistenter är vana vid 

själva “grovjobbet” och berättade att i sitt arbete som rekryterare att det hårda arbetet som 

revisorsassistenter får utföra på revisionsbyråerna märks tydligt i rekryteringsprocesser. Dock 

nämnde rekryterare B att i rekryteringsprocesser, där en före detta revisorsassistent är en av 

kandidaterna finns det andra saker som är ovanligt att se:  

	
Det märks tydligt att revisorsassistenter är vana vid att genomföra ett hårt arbete men 
skulle jag också vilja påstå att det finns andra saker där revisorsassistenten kanske inte 
har lika mycket erfarenhet. Exempelvis stort eget ansvar och eget initiativtagande kan vi 
se allt mer från andra roller än revisorsassistenter, men absolut, noggrannheten och att 
kunna ta sig an stora mängder arbete är något som utmärker före detta revisorsassistenter.  
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Revisorsassistenter tar inte bara med sig vad som på arbetsmarknaden anses som bra 

erfarenheter från yrket. F.d. revisorsassistent 3 berättade att under sin tid på en av big-four 

byråerna var work life balance inte speciellt bra. Det pågick en ständig informell tävling mellan 

revisorsassistenter där den som arbetade flest timmar per månad var den “bästa”. Den 

informella tävlingen kan ses som en del av kulturen och att arbeta som revisorsassistent innebär 

hårt jobb för den som vill klättra internt inom bolaget. Den hårda kulturen passar inte alla och 

det var en av anledningarna till att f.d. revisorsassistent 3 valde att frivilligt lämna (out) 

revisionsbranschen. Planen var till en början att avlägga revisorsexamen för att sedan stanna i 

branschen men hon menade att den ohälsosamma kulturen inte passade in med livet som 

småbarnsförälder. F.d. revisorsassistent 3 tillägger också att detta givetvis är från person till 

person, vissa motiveras snarare än att stressas av den inofficiella tävlingen om vem som arbetar 

mest men det passade inte mig. 	

	

Rekryterare B, som arbetar utanför revisionsbranschen, berättade om olika scenarion där före 

detta revisorsassistenter berättat varför de valde att söka sig vidare till andra tjänster och lämna 

revisionsbranschen:  
[...] vissa revisorsassistent lyfter exempelvis de faktum att de vill ha lite mer varierande 
arbetsuppgifter men också en roll där de ser en tydligare och framförallt bredare väg 
framåt där de får lov att vara med och bygga sin egen roll. Revisorsassistenter känner 
ibland att de istället vill vara på ett företag där de upplever att det finns 
tillväxtmöjligheter, både uppåt i hierarkin men också att få möjligheten och tiden att ta 
sig an olika typer av arbetsuppgifter och prova sina vingar på lite olika håll.
  

I intervjun med en aukt. revisorn berättade han om varför han tror att revisorsassistenter väljer 

att sluta som revisorsassistenter: 

	
Jag tror att majoriteten av de som slutar är trötta på att konsulta och hela tiden behöva 
räkna sina timmar och arbeta under tidspress. Dessutom är revisorsyrket väldigt 
säsongsbaserat, vissa delar av året är det otroligt många arbetstimmar och det är en press 
som inte passar alla.  
 

Vidare berättade den aukt. revisorn att han uppfattar många nyanställda revisorsassistenter som 

stressade. Samhället är väldigt stressat och många revisorsassistenter förväntar sig en snabb 

karriär med hög lön. Detta upplevde revisorn som ytterligare en anledning att många 

revisorsassistenter väljer out, han anser att den unga generationen av revisorsassistenter har 

alldeles för bråttom. Det tar tid att klättra i hierarkin och göra karriär, “Rom byggdes inte på en 

dag”. Revisorn fortsatte:  
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Revisionsbyråerna talar ofta om att revisorsassistenter måste gå igenom några år av 
mycket slit och hårt arbete, lite informellt kallas det av vissa för “hundår”. Därefter lättar 
arbetsuppgifterna lite, ansvaret blir betydligt mer påtagligt och tyngre men med detta 
tillkommer att stressen lägger sig. Om jag ska se tillbaka på min tid som revisorsassistent 
så upplevde jag att jag fick bättre work life balance med tiden [...] att arbeta så kallade 
“hundår” tror jag inte är unikt bara för revisionsbranschen, jag tror att det gäller de flesta 
yrken, vill man komma långt så får man arbeta hårt.  
 

Detta är även något som f.d. revisorsassistent 2 intygade och han berättade i sin intervju att det 

fanns mycket möjligheter inom branschen men att ingenting kommer “gratis”. Vidare nämnde 

f.d. revisorsassistent 2 att som revisorsassistent gällde det att visa framfötterna. Under 

intervjuerna med före detta revisorsassistenter framkom det att revisorsyrket innebär hårt arbete 

och många timmars slit, f.d. revisorsassistent 4 berättade:  

 
Jag tror att det är många som förväntar sig att revisorsyrket är ett ganska glamouröst yrke 
och jag tror inte att nyblivna revisorsassistenter riktigt inser hur mycket arbete som 
faktiskt krävs och hur mycket det påverkar ens privatliv att arbeta på det sättet som 
revisorsassistenter och revisorer gör. Vidare tror jag också att nyblivna revisorsassistenter 
förväntar sig att lönerna ska vara högre än va de faktiskt är. 

 

Som tidigare nämnts så berättade f.d. revisorsassistent 3 att hennes work life balance var dålig 

under sin tid på revisionsbyrån och det som förväntades av henne gick inte ihop med det privata 

familjelivet vilket sedermera ledde till att hon valde att frivilligt lämna branschen efter fyra och 

ett halvt år.  

 

Nuv. revisorsassistent B upplevde sin work life balance som ganska dålig Han nämnde i sin 

intervju att han arbetar alldeles för mycket. Nuv. revisorsassistent A skrattade lätt till när frågan 

kring huruvida han har bra work life balance eller inte kom på tal men berättade sedan att han 

upplevde att han balanserar jobb och fritid bra, trots att det är mycket arbete i vissa perioder. 

Vidare nämnde nuv. revisorsassistent A att work life balance handlar mycket om förväntningar:  

 
Allting handlar ju om förväntningar, jag gick inte runt och förväntade mig att jag skulle 
kunna gå hem från jobbet exempelvis kl. 17.00 i februari då det är högsäsong, utan jag 
var medveten om att under högsäsong skulle jag behöva jobba till klockan 20, 21 eller 22 
i på kvällen och därför är det inget problem för mig.  
 

Nuv. revisorsassistent A berättade att han upplevde att nästan ingen som han studerade på 

högskolan med förväntade sig att yrket som revisorsassistent skulle innebära få arbetstimmar, 

speciellt under högsäsong. Han berättade att han och sina kurskamrater var medvetna om vad 

branschen innebar. Att klaga på att det är mycket att göra under högsäsong är något som nuv. 
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revisorsassistent A tycker är konstigt på grund av att de flesta bör ha känt till arbetssituationen 

redan innan tjänsten påbörjades.  

 

I intervjun med den aukt. revisorn kom branschens klimat och kultur på tal. Revisorn menade 

att branschen har ett hårt klimat och det inte är alla som klarar av det hårda klimatet men att det 

blir bättre med åren: 

 
När jag började arbeta som revisorsassistent för många år sedan upplevde jag att det var 
ett hårdare klimat rent generellt i branschen på den tiden, jag jobbade och teg. Jag skulle 
på den tiden aldrig få för mig att uttrycka något missnöje över för mycket arbete eller 
liknande fast att jag kanske egentligen kände att jag jobbade för mycket. Idag ställer 
revisorsassistenter högre krav på work life balance och många vill exempelvis balansera 
familjelivet med sin karriär. Absolut, det är en tuff bransch fortfarande och jag tror att 
många revisorsassistenter fortfarande upplever branschen som stressig.  
 

Nuv. revisorsassistent A som arbetar på en mindre byrå känner inte riktigt igen sig i den kultur 

som de före detta revisorsassistenterna har nämnt i sina intervjuer. Nuv. revisorsassistent A 

berättade att byrån som han jobbar på är väldigt måna om att personalen ska ha en bra work life 

balance. Däremot nämnde han att en typ av informell tävling ändå existerar i någon mån men 

att det inte är något som uppmuntras av byrån:  

 
Det vore ju en lögn att förneka att det finns en viss attityd gentemot de som arbetar 
mycket [...] Det är ingenting som byrån uppmuntrar, på så sätt att revisorsassistenter 
uppmanas till att arbeta övertid utan jag personligen gör det för att jag strävar efter att 
lära mig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. 

	
Jämfört med nuv. revisorsassistent A:s byrå, där de finns tendenser till tävling bland 

medarbetare, berättade nuv. revisorsassistent B att på hans byrå, som är en big-four byrå, tävlar 

personalen mer i form av utvärderingar. Efter varje avslutad revision får medarbetarna ge 

varandra olika betyg och därav blir det en tävling om vem som får den bästa bedömningen. 

Nuv. revisorsassistent B nämnde också att det självklart blir det lite en tävling i vem som arbetar 

flest timmar men att det inte alls är på samma sätt som med utvärderingsbedömningen.  

	

Liknande betygssystemet som nuv. revisorsassistent B berättade om, berättade även den aukt. 

revisorn om ett utvärderingssystem. Den aukt. revisorn berättade att efter ett uppdrag så har 

revisorsassistenter möjlighet att skicka en förfrågan till den auktoriserade revisorn som höll i 

uppdraget om att få en utvärdering. Utvärderingen går till på det viset att den auktoriserade 

revisorn för det specifika uppdraget bedömer revisorsassistenten utifrån en rad olika 
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färdigheter, exempel på färdigheter kan vara: kunna leverera i tid, kunna hantera tekniken (dvs. 

programmen revisorerna arbetar i) och att kunna förstå väsentligheter. Den aukt. revisorn 

berättade att det är upp till revisorsassistenter själv att samla in utvärderingar och att de 

revisorsassistenter som vill satsa på en intern karriär ofta ber om utvärderingar, han nämnde 

också att revisorsassistenter bör ha omkring 20 stycken utvärderingar per år. Utvärderingen 

ligger sedan till grund för huruvida revisorsassistenter blir valda till specifika uppdrag eller inte 

och utvärderingen är också en viktig del för revisorsassistentens framtid då utvärderingarna 

också ligger till grund för eventuella befordringar, lönehöjningar och liknande. Den aukt. 

revisorn berättade vidare att utvärderingen är en chans för revisorsassistenter att “göra sig ett 

namn” inom byrån, med det sagt, lönar det sig att arbeta hårt och vara duktig. 
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4.6 Vidareutveckling av modell 

Illustrationen av den tidigare modellen (se modell 1) i den teoretiska referensramen innehåller 

tre attribut: praktiska erfarenheter, utbildning och kontaktnät. Efter att intervjuerna analyserats 

har vi bedömt att modellen bör ges ett attribut till; hårt arbete. Revisorsyrket präglas av en kultur 

och arbetsmiljö som är hård och det hårda arbetet var något som uppkom frekvent under 

intervjuerna. I den tidigare modellen (se modell 1) kan det uppfattas som att revisorsassistenter 

får allting “gratis”, och per automatik blir attraktiva på arbetsmarknaden. Ordet ”gratis” är ett 

ord som uttrycktes av några respondenter och i vissa intervjuer kunde vi tolka ordet mellan 

raderna. Att inte få någonting ”gratis” var frekvent återkommande i intervjuerna. Den nya 

modellen visualiserar sannolikt en mer verklighetstrogen bild av hur revisorsassistenter blir 

attraktiva på arbetsmarknaden, nämligen de tre attributen praktiska erfarenheter, utbildning och 

kontaktnät, i kombination med hårt arbete. Modell 2 illustrerar det faktum att hårt arbete 

påverkar de tre attributen: praktiska erfarenheter, intern utbildning och kontaktnät. Ju hårdare 

en revisorsassistent arbetar, desto tyngre väger de tre attributen in i huruvida en 

revisorsassistent blir attraktiv på arbetsmarknaden.  

 

 
 

 
Modell  2 - Vidareutveckling av teoretisk modell 
Revisorsassistent à Praktiska erfarenheter + Utbildning + Kontaktnät, i samspel med hårt arbete = 
Attraktiv på arbetsmarknaden  



 50 

 

5. Avslutande diskussion och slutsats 
	

I det här avslutande kapitlet redogörs en sammanfattning av studien samt svar på studiens 
frågeställning och syfte. Här presenteras även studiens bidrag och forskning samt 

begränsningar och förslag till framtida forskning. 
	

 

5.1 Sammanfattning av studien  

Revisionsbranschen är bland annat känd för sin höga personalomsättning. Det finns ett flertal 

studier som försöker svara på frågan kring orsaken till den höga personalomsättningen. Studiens 

syfte har istället varit att fokusera på vilka attribut revisorsassistenter som lämnar branschen tar 

med sig ut i arbetslivet samt hur attraktiva före detta revisorsassistenter faktiskt ses som på 

arbetsmarknaden. Studien tar sin ståndpunkt i en teoretisk referensram som består av en 

övergripande princip och en övergripande teori, up or out och förväntningsgapet för att förklara 

varför revisorsassistenter lämnar revisorsyrket. Övergripande princip och teori kompletterades 

sedan med teorier och utveckling de tre attributen: praktiska erfarenheter, utbildning och 

kontaktnät. Studiens kvalitativa empiri består av semistrukturerade intervjuer med nuvarande- 

och före detta revisorsassistenter, en auktoriserad revisor samt rekryterare som arbetar med att 

anställa ekonomer. Analysen ledde fram till att en slutsats kunde dras och det visade sig att en 

kombination av de tre attributen: praktiska erfarenheter, utbildning samt kontaktnät 

tillsammans med ett fjärde attribut; hårt arbete, bidrar till attraktivitet för före detta 

revisorsassistenter på arbetsmarknaden.  

	

5.2 Studiens frågeställning och syfte  

Studiens syfte var att fördjupa sig i vilka attribut som revisorsassistenter förvärvar under sin tid 

på en revisionsbyrå för att sedan försöka skapa en bredare bild av vad en revisorsassistent bär 

med sig för erfarenheter och hur attraktiva det gör före detta revisorsassistenter på 

arbetsmarknaden. För att uppfylla syftet formulerades två frågeställningar som 

sammanfattningsvis besvaras nedan. 

	

Studiens första frågeställning löd: Hur upplever före detta- och nuvarande revisorsassistenter 

revisorsyrket utifrån de tre attributen: praktiska erfarenheter, utbildning och kontaktnät? 

	



 51 

Det finns inget tydligt svar på denna frågeställning då alla respondenter upplevde revisorsyrket 

olika och därför går det inte att dra någon generell slutsats kring hur före detta- och nuvarande 

revisorsassistenter upplever revisorsyrket. Däremot finns det en del slutsatser som vi kan dra 

trots att alla upplever saker och ting på olika sätt. Vi kan konstatera att learning by doing är en 

mycket central del i revisorsyrket och på så sätt skapar sig revisorsassistenter snabbt praktiska 

erfarenheter och detta upplevs av samtliga före detta- och nuvarande revisorsassistenter som 

tämligen bra i kombination med utbildningarna som revisionsbyråerna erbjuder sina 

revisorsassistenter. Learning by doing (Dewey, 2004) är en stor del av en revisorsassistents 

inlärningsprocess där själva utförandet av arbetet är praktiskt lagt. Vi kan även utifrån empirin 

dra slutsatsen att varje uppdrag som en revisorsassistent tar sig an är unikt och därmed behöver 

en revisorsassistent lära bolagen som uppdragen handlar om och denna inlärning sker genom 

att en revisorsassistent arbetar praktiskt med olika uppdrag. När en revisorsassistent praktiskt 

arbetar med olika uppdrag är detta i linje med inlärningseffekten. Inlärningseffekten är en av 

effekterna av learning by doing som Beck och Wu (2006) kom fram till i sin studie där de 

applicerat learning by doing på revisionsbranschen.  

	

Revisionsbyråernas interna utbildningar upplevs av före detta- och nuvarande 

revisorsassistenter generellt sett som bra, givande och relevanta i kombination med det arbete 

revisorsassistenter utför. Om en revisorsassistent arbetar hårt och visar framfötterna på en 

revisionsbyrå öppnar det upp för möjligheter att utvidga sina kunskaper genom att få ta del av 

fler interna utbildningar än standardutbildningarna som alla revisorsassistenter erbjuds. Hårt 

arbete kan löna sig på fler sätt, det är inte ovanligt att de hårt arbetande och mest ambitiösa 

revisorsassistenterna får möjlighet att själva påverka vilket område de önskar djupare och 

bredare utbildning kring. Boxall et al (2014) berättar i sin studie att mer kompetensutveckling, 

det vill säga utbildning, leder till en ökad motivation hos de anställda vilket leder till att de 

anställda får en inre motivation och därmed arbetar mer effektivt. Effektivitet leder också till 

att den anställde arbetar mer självständigt. Liknande fenomen kan skildras i vår studie, ju 

hårdare en revisorsassistent arbetar desto mer kompetensutveckling får en revisorsassistent, 

vilket i sin tur leder till att motivation kan öka och därmed likaså effektiviteten. Slutsatsen av 

kompetensutveckling blir att före detta revisorsassistenter är attraktiva på arbetsmarknaden 

eftersom rekryterare berättat om att effektivitet och självständighet är något som värdesätts högt 

på arbetsmarknaden och det är enligt vår studie välkänt bland rekryterare att före detta 

revisorsassistenter vanligtvis besitter dessa egenskaper. 
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Vidare kan en slutsats dras att samtliga före detta- och nuvarande revisorsassistenter upplever 

att kontaktnät är en stor del av vardagen och samtliga upplevde detta som bra, framförallt bra 

när det kom till teamwork. Generellt sett upplever före detta- och nuvarande revisorsassistenter 

revisionsbranschen som lärorik och välstrukturerad utifrån de tre attributen praktiska 

erfarenheter, utbildning och kontaktnät. Av de före detta revisorsassistenter som idag arbetar 

med något annat än revision så har kontaktnätet varit av stor vikt för några av de intervjuade 

personerna. I linje med det som Granovetter (1973) tar upp, så är det weak ties som har bidragit 

till de nya jobben för de före detta revisorsassistenterna. Något som vi även kan dra en slutsats 

kring, som även Granovetter (1995) lyfter, är att det är först efter några år i revisionsbranschen 

som den anställde lyckas bildat sig ett kontaktnät av weak ties.  

	

Däremot har vi identifierat ytterligare ett attribut som i samspel med de tre ovannämnda 

attributen: praktiska erfarenheter, utbildning och kontaktnät bildar ett maximalt 

förväntningsvärde. Det fjärde attributet som studien kommit fram till är; hårt arbete. Med 

information från intervjuerna framgick det att alla revisorsassistenter per automatik i yrket utför 

praktiskt arbete vilket leder till att revisorsassistenter skapar sig praktiska erfarenheter samt 

bildar ett kontaktnät. Dessutom erbjuder revisionsbyråerna interna utbildningar till alla 

revisorsassistenter. Det framgick också att för att komma långt, både i och utanför 

revisionsbranschen, gäller det att våga ta för sig och arbeta hårt för att bli attraktiv internt inom 

byrån och externt på arbetsmarknaden. Detta leder oss in på studiens andra frågeställning.	

	

Studiens andra frågeställning löd: Leder attributen till att före detta revisorsassistenter blir 

attraktiva på arbetsmarknaden?	

 
Svaret på denna frågeställningen är ja, före detta revisorsassistenter är attraktiva på 

arbetsmarknaden. De tre attributen praktiska erfarenhet, utbildning samt kontaktnät i 

kombination med erfarenhet av och förmåga till hårt arbete bidrar till att före detta 

revisorsassistenter blir attraktiva på arbetsmarknaden. Det visar sig att det finns jobb där före 

detta revisorsassistenter är mer attraktiva än andra ekonomer. Ett yrke där rekryterarna 

berättade om att före detta revisorsassistenter är speciellt attraktiva är till rollen som controller. 

En controllers arbetsuppgifter är relativt lika revisorsassistenters arbetsuppgifter och yrket som 

controller innefattar ofta analyser av olika former, exempelvis nyckeltal, organisations-, affärs- 

och logistikfrågor (Civilekonomen, 2014). Headhunting är vanligt i revisionsbranschen och blir 
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vanligare ju högre upp i hierarkin man kommer, exempelvis är auktoriserade revisorer mer 

benägna att bli headhuntade till tjänster av chef -och ledarkaraktär än vad revisorsassistenter 

är. Revisorsassistenter blir däremot ofta headhuntade till andra typer av tjänster vilket tyder på 

att revisorsassistenter är attraktiva på arbetsmarknaden. Headhunting kan vi se som en del av 

weak ties (Granovetter, 1973) där personer som har en anknytning till kandidaten kan 

rekommendera denna person till en specifik tjänst. Headhunting är även något som diskuteras 

i Elder och Mcdonalds (2006) studie om hur personer med hög kompetens i mitten av sina 

karriärer är mer benägna att finna jobb utan att gå den formella vägen. Även fast många 

respondenter i vår studie inte har så många års erfarenhet i branschen så finns det tendenser till 

headhunting vilket styrker vårt svar på vår frågeställning, att revisorsassistenter är attraktiva på 

arbetsmarknaden.  

 
5.3 Studiens bidrag och forskning  

Som tidigare nämnts finns de många studier som studerat den höga personalomsättningen bland 

revisionsbyråer samt varför revisorsassistenter väljer att lämna revisionsbranschen (Chi et al, 

2013; Gertsson et al, 2017). Några av de tidigare studierna har haft en kvalitativ 

forskningsansats medan andra har haft en kvantitativ forskningsansats för att studera den höga 

personalomsättningen bland revisionsbyråerna. Vår studie fokuserar på vad som händer efter 

det att revisorsassistenter väljer att lämna byrån. För att få en djupare förståelse har vi använt 

oss av en kvalitativ forskningsmetod. Genom den kvalitativa forskningsmetoden har vi 

undersökt och försökt hitta ett samband kring vad det är som gör före detta revisorsassistenter 

attraktiva på arbetsmarknaden.  

 

Studiens empiriska material resulterade i en modell (se modell 2) som visar att det finns fyra 

attribut som leder till att attraktiviteten för revisorsassistenter höjs på arbetsmarknaden. De fyra 

attributen som lyftes fram var: praktiska erfarenheter, utbildning, kontaktnät samt hårt arbete. 

Hårt arbete visar att en revisorsassistent per automatik inte blir attraktiv utan det krävs hårt 

arbete kring de tre attributen: praktiska erfarenheter, utbildning och kontaktnät för att bli 

attraktiv, attraktiviteten är inget som kommer “gratis”. Studiens slutsats är alltså att alla fyra 

attribut: praktiska erfarenheter, utbildning, kontaktnät och hårt arbete leder till att 

revisorsassistenter blir attraktiva på arbetsmarknaden. Vidare beror det naturligtvis på vilken 

tjänst som den före detta revisorsassistenten söker sig till.  
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Studien bidrar med en delvis annan synvinkel än vad flertalet tidigare studier om begreppet 

personalomsättning inom revisionsbyråer brukar göra. Vidare kan studien ur praktisk synvinkel 

även bidra till att rekryterare utanför revisionsbranschen får upp ögonen mer för före detta 

revisorsassistenter och det både mångsidiga och hårda arbete som de tidigare utfört på en 

revisionsbyrå. Huruvida studien bidrar till en teoretisk generaliserbarhet är naturligtvis svårt att 

bedöma, då studien är relativt småskalig och begränsad. Förhoppningsvis kan vi med vår studie 

säga något om vilka attribut som gör före detta revisorsassistenter attraktiva på 

arbetsmarknaden utanför revisionsbranschen.  

 

5.4 Begränsningar och förslag till framtida forskning  

En av studiens begränsningar är att nästan alla respondenter i studien, som arbetar inom 

revisionsbranschen, arbetar eller har arbetat på en big-four byrå. Det är enbart nuv. 

revisorsassistent A som arbetar på en mindre byrå. Begränsningen behöver inte vara dålig men 

eftersom vi upplevde en viss informationsmättnad så är det inte omöjligt att studien fått en mer 

generell och övergripande bild än om studien tagit hänsyn till individer som arbetat eller arbetar 

på mindre byråer. Att applicera samma frågeställning och syfte som i denna studien på mindre 

byråer istället för på big-four för att sedan jämföra de två studierna hade därför kunnat vara ett 

förslag till framtida forskning.  

	

Ytterligare ett förslag på framtida forskning kring ämnet skulle kunna vara att bredda empirin 

och applicera en kvantitativ forskningsansats där syftet är att undersöka vad för typ av jobb före 

detta revisorsassistenter har fått efter sin karriär på revisionsbyrån. Denna typ av studie tror vi 

hade varit av stort intresse för nyexaminerade ekonomer och nuvarande revisorsassistenter då 

det är intressant att se vilka karriärvägar tidigare individer i likartade situationer gått. 

 

Ett tredje förslag på framtida forskning skulle kunna vara att studera skillnader hos 

revisorsassistenter som har haft praktik under sin studietid jämfört med revisorsassistenter som 

inte har haft det. En jämförelse hade kunnat göras exempelvis kring om det är så att 

revisorsassistenter som haft praktik, har de tendenser till att stanna längre i branschen och om 

det på något vis kan vara kopplat till ett eventuellt förväntningsgap. För att få en djupare 

förståelse hade forskaren kunnat genomföra en kvalitativ studie där respondenterna hade kunnat 

vara nuvarande revisorsassistenter, där några haft en praktik under sin studietid och några inte. 

Studien kan på så sätt bli intressant för studenter som funderar på att genomföra praktik 

parallellt med sina studier.   
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Bilaga 1 - Exempel på jobbannonser från big-four byråerna 

(Utdrag från ursprungliga jobbannonser)  
 
Revisionsbyrå 1 
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Revisionsbyrå 2  
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Revisionsbyrå 3 
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(Jobylon, 2020; Deloitte, 2020; EY, 2020; LinkedIn, 2020) 
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Bilaga 2 - Exempel på jobbannons till ekonomijobb 

 

(Indeed, 2020)  
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Bilaga 3 – Intervjuguider 

Intervjuguide – F.d. Revisorsassistenter 
 
Format: 
Datum: 
Tid: 
Tidsåtgång: 
Intervjuperson (Roll):  
Kön:  
Arbetserfarenhet (hur många år inom yrket):  
 
Inledning 
 

• Informera intervjuperson om att denne är anonym samt att studien tar hänsyn till 
grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2016). 

• Presentera studiens syfte och frågeställning samt tacka för att de ställer upp på 
intervjun. 

 
Big four eller liten byrå? 
 
Praktiska erfarenheter 
Som revisorsassistent lär man sig att praktiskt arbeta i yrket fort... 
 

1. Hur upplever du att dina tidigare erfarenheter från utbildningen motsvarade de som du 
kom att arbeta med? Exempel? 

2. I en artikel av Daoust & Malsch (2019) skriver de om vad före 
detta revisorsassistenter minns från yrket och vad de tar med sig. De första var 
branschens elitkultur och strukturerade arbetsdynamik. Den andra var att revisorer 
lär sig att på ett kraftfullt sätt främja sina professionella intressen. Den tredje 
egenskapen en revisor tar med sig är att ha ett metodiskt arbetssätt. Är detta något du 
känner igen? Håller du med?  

3. Vad är den främsta egenskapen du tar med dig från yrket/branschen? Bra/Dålig? 
4. Learning by doing är ett känt fenomen inom revisorsbranschen. Tycker du det 

stämmer in bra? 
 
Utbildning 
Som anställd erhålls du utbildning av ditt företag… 

1. Hur upplevde du uppstarten? Fick du utbildning i olika program innan du använder 
dem? 

2. Tycker du att innehållet i utbildningen du får är relevant? Varför? 
3. Motsvarar utbildningen dina förväntningar? På vilket sätt?  
4. Upplever du att du fått de stöd du behöver för att utföra dina arbetsuppgifter? 

Exempel? 
5. Erbjuds utbildningen i rätt tid i förhållande till arbetsuppgifterna du fått? Exempel? 
6. Fick du påverka själv vilken utbildning du skulle få göra. 
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Kontaktnät 
Som revisorsassistent integrerar man mycket med kunder och arbetar sällan individuellt... 
 

1. Upplever du att det är mycket teamwork?  
2. Är teamen olika för varje uppdrag…? Varierande? 
3. Har du fått kontaktnät även utanför din arbetsplats? Tex. klienter? 
4. Har du någon gång utnyttjat en kontakt? Hur? Använt någons expertis? 
5. Hur fick du ditt nya jobb? Sökte? Headhunted? Använde du ditt kontaktnät? Vanlig 

rekrytering? 
6. Många byråer har alumninätverk via LinkedIn, är detta något som du är med i? Visste 

du att det fanns? Vad tycker du om det? Tror du att det hjälper folk generellt till ett 
bredare kontaktnät? 

7. Revisorsbranschen har ett rykte om att vara grått, monotont och osocialt, hur ställer du 
dig till detta? Håller du med? 
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Intervjuguide – Nuv. revisorsassistenter 
 
Format:  
Datum: 
Tid: 
Tidsåtgång: 
Intervjuperson (Roll):  
Kön:  
Arbetserfarenhet (hur många år inom yrket):  
 
Inledning 

• Informera intervjuperson om att denne är anonym samt att studien tar hänsyn till 
grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2016). 

• Presentera studiens syfte och frågeställning samt tacka för att de ställer upp på 
intervjun. 

 
Big four eller liten byrå? 
 
Praktiska erfarenheter 
 

1. Hur upplever du att dina tidigare erfarenheter från utbildningen motsvarade de som du 
arbetar med idag?  

2. Vad är den främsta egenskapen du tar med dig från yrket/branschen? Bra/Dålig? 
3. Learning by doing är ett känt fenomen inom revisorsbranschen. Tycker du det 

stämmer in bra? 
 
Utbildning 

1. Hur upplevde du uppstarten? Fick du utbildning i olika program innan du använder 
dem? 

2. Tycker du att innehållet i utbildningen du får är relevant? Varför? 
3. Motsvarar utbildningen dina förväntningar? På vilket sätt?  
4. Upplever du att du fått de stöd du behöver för att utföra dina arbetsuppgifter? 

Exempel? 
5. Erbjuds utbildningen i rätt tid i förhållande till arbetsuppgifterna du fått? Exempel? 
6. Fick du påverka själv vilken utbildning du skulle få göra. 

 
Kontaktnät 
 

1. Upplever du att det är mycket teamwork?  
2. Är teamen olika för varje uppdrag…? Varierande? 
3. Har du fått kontaktnät även utanför din arbetsplats? Tex. klienter? 
4. Har du någon gång utnyttjat en kontakt? Hur? Använt någons expertis? 
5. Om man tänker att du väljer att söka ett nytt pga olika omständigheter, hur hade du 

sökt jobben? Via kontakter eller annonser?  
6. Har någon någon gång försökt headhunta dig? 
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Up or out 

1. Några före detta revisorsassistenter nämner att det finns en informell tävling på deras 
byråer där den som arbetar flest timmar är den bästa. Hur ser kulturen ut på ert 
kontor?  

2. Up or out är en teori som oftast kopplas till revisionsbyråer. Märker man av up or out 
på ert kontor?  

3. Har du planer på att sluta? Välja out? Om ja, varför? Om nej, varför? 
4. Var ser du dig själv om 10 år, karriärmässigt? 

 

Övriga frågor 

• Finns det något du inte tycker om med branschen? 
• Upplever du att du har bra work life balance? 
• Många upplever det som en hård kultur där man får armbåga sig fram, håller du med? 

“man får inget gratis”? 
• Det talas om att fd revisorsassistenter är attraktiva på arbetsmarknaden, är det något du 

hört? Tänker ta nytta av? Varför tror du att det är så? 
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Intervjuguide - Auktoriserade Revisorer 
 
Format: 
Datum: 
Tid: 
Tidsåtgång: 
Intervjuperson (Roll):  
Kön:  
Arbetserfarenhet (hur många år inom yrket): 
 
Inledning 
 

• Informera intervjuperson om att denne är anonym samt att studien tar hänsyn till 
grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2016). 

• Presentera studiens syfte och frågeställning samt tacka för att de ställer upp på 
intervjun. 

 
Big four eller liten byrå? 
 

1. Hur upplever du revisorsassistenters erfarenhet och kunskaper före och efter några år? 
Deras utveckling? 

2. Vad tror du är den främsta anledningen till att revisorsassistenter väljer out? 
3. Ser du någon likhet i egenskap hos de nyanställda revsiorsassistenterna? Gemensam 

nämnare/egenskap? 
4. Informell tävling mellan revisorsassistenter, “den som jobbar mest är bäst”, något du 

känner till/märker av? 
5. Hur gör du när du väljer ut revisorsassistent till ditt team? 
6. Hur många år tycker du man bör jobba som revisorsassistent för att välja out vid en 

bra tid?  
7. Vad tror du gör revisorsassistenterna attraktiva på arbetsmarknaden? 
8. Upplever du att headhunting är vanligt bland revisorsassistenter? 
9. Upplever du att du hade bra work life balance när du jobbade som revisorsassistent? 
10. Vad var din plan när du började arbeta i yrket? Up or out? 
11. Hur har yrket förändrat sig från att du va revisorsassistent till hur det är att vara det 

nu?  
12. Tar revisorsassistenterna för sig? Vågar de utnyttja sitt kontaktnät? 
13. Revisorsbranschen har ett rykte om att vara ett grått, monotont och osocialt yrke, hur 

ställer du dig till detta? Håller du med/håller inte med? 
14. Hur ställer du dig till revisorsassistenters vilja och förmåga att arbeta i team? 

Bra/Dåliga? Ser du några för/nackdelar med det? Vad har de för inställning? 
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Intervjuguide - Rekryterare 
 
Format: 
Datum: 
Tid: 
Tidsåtgång: 
Intervjuperson (Roll):  
Kön:  
Arbetserfarenhet (hur många år inom yrket): 
 
Inledning 
 

• Informera intervjuperson om att denne är anonym samt att studien tar hänsyn till 
grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2016). 

• Presentera studiens syfte och frågeställning samt tacka för att de ställer upp på 
intervjun. 

 
1. Du får gärna börja med att beskriv dig själv och ditt yrke. 
2. Vad är din bild av revisorsassistenters kompetens? 
3. Hur attraktiv anser du som rekryterare att det är att ha arbetat som revisorsassistent?  
4. Man talar ofta om att revisorsassistenter får utföra ett så kallat grovjobb/hundår på 

byråer, hur ser ni på detta? Märks det på kandidaterna? Effektiva? Uttråkade? 
5. Vad är deras attityd till att byta jobb? Valde de själva out från branschen eller var det 

inte självvalt?  
6. Är headhunting vanligt förekommande på ert företag? Hur arbetar ni med 

headhunting? 
7. Hur resoneras det rent lönemässigt? Väger några års erfarenheter inom 

revisionsbranschen tungt? 
8. De revisorsassistenterna du har haft med i en process, har de varit unga och kanske 

inte varit så många år i revisorsbranschen?  
 

 
 


