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Sammanfattning 

  

Titel Revisorsassistent – En karriärmässig språngbräda? – En studie 

som utforskar varför ett arbete som revisorsassistent fungerar 

som en språngbräda till andra yrken och branscher.  

Författare Johan Jyrinki och Christoffer sköldbäck 

Handledare Pernilla Broberg 

Nyckelord Revisorsassistent, karriär, språngbräda, revisorskompetens, 

personalomsättning 

Bakgrund Revisionsbranschen präglas av en hög personalomsättning vilket 

har resulterat i att antalet kvalificerade revisorer sedan 2005 

minskat med 20 %. Detta är ett problem för revisionsbyråer då de 

satsar mycket resurser på anställda som sedan lämnar innan de 

hunnit uppnå auktorisation. Representanter från Big 4-byråer 

beskriver att revisorsassistenter erhåller attraktiva kompetenser 

som är intressanta för rekryterare i andra branscher. 

Revisorsassistenter är medvetna om detta och använder således 

yrket som en språngbräda.  

Syfte Syftet med studien är att utforska varför ett arbete som 

revisorsassistent fungerar som en karriärmässig språngbräda. 

Metod Studien har tillämpat en intervjumetod med en huvudsaklig 

deduktiv ansats med induktiva inslag. För datainsamlingen har 

sammantaget 17 semistrukturerade intervjuer genomförts med 

respondenter från fyra olika intervjugrupper.  

Slutsats På grund av den stora mängden utbildning som ges på 

revisionsbyråer erhåller revisorsassistenter en rad 

kunskapsmässiga kompetenser som är attraktiva för rekryterare 

utanför branschen. Revisorsassistenter blir även attraktiva till 

följd av branschens arbetsklimat, som präglas av en intensiv 

högsäsong som bidrar till att revisorsassistenter lär sig hantera 

stress och arbeta på ett effektivt sätt. Studien indikerar även att 

revisorsassistenter utvecklar en god social kompetens som 

värderas högt av rekryterare.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title Audit assistant – A stepping stone? – A study that examines why 

an employment as an audit assistant works as a stepping stone in 

to other professions and industries. 

Authors Johan Jyrinki and Christoffer Sköldbäck 

Supervisor Pernilla Broberg 

Key words Audit assistant, career, stepping stone, auditor competence, 

employee turnover 

Introduction The audit industry is affected by a high employee turnover that 

has resulted in a 20 % loss of certified public accountants since 

the year 2005. This is a problem for audit firms since they invest 

a lot of resources in educating their employees, who in turn leave 

the industry before they achieve their authorization. 

Representatives from the Big 4 describe that audit assistants 

acquire attractive knowledge which are appealing for recruiters 

in other lines of business. Audit assistants are aware of this which 

results in them using the job as a stepping stone in to other 

industries.  

Purpose The purpose of the study is to examine why an employment as an 

audit assistant works as a stepping stone in to other industries.  

Method The study applies an interview method with a mainly deductive 

approach. To collect data the authors have carried out 17 

interviews in total, with respondents from four different interview 

groups. 

Conclusion The findings of the study is that the large amount of internal 

education that the firms provide results in audit assistants gaining 

lots of attractive knowledge. Audit assistants also become 

attractive because of the industry’s work climate. The audit 

industry is affected by an intense peak season which teaches the 

audit assistants to cope with stress and to work efficient. The 

study also indicates that audit assistants develop social skills 

which are highly attractive in the eyes of recruiters. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Revisorsyrket lockar många nyutexaminerade ekonomer varje år. Av de hundratals nyanställda 

revisorsassistenterna är det dock få som väljer att stanna i yrket länge nog för att bli 

auktoriserade revisorer. Hiltebeitel och Leauby (2001) kom i sin studie fram till att mer än 

hälften av revisorsassistenterna lämnade sin tjänst inom de tre första åren. Avhopp bland 

revisorsassistenter är fortfarande, snart 20 år senare, ett aktuellt problem. Antalet kvalificerade 

revisorer har sedan 2005 minskat med 20 % (Johansson, 2017). David Gripenhjärta, som 

arbetar med auktorisationer på Revisorsinspektionen, menar att det minskade antalet av 

revisorer leder till att systemet blir sårbart då antalet revisorer i Sverige redan är relativt lågt. 

Dessutom pekar han på att det tar lång tid att få fram nya revisorer eftersom utbildningstiden 

är lång. Det blir således svårt att möta den stora efterfrågan av revisorer (Lennartsson, 2018a). 

I juli 2018 infördes dock nya utbildningskrav i hopp om att bland annat göra vägen till 

auktorisation mer effektiv och framkomlig. Ändringarna motiveras även av att det behövs en 

annan kompetens hos revisorer, vilket delvis beror på att den tekniska utvecklingen har 

förändrat förutsättningarna för revisorsprofessionen. De nya utbildningskraven är ämnade att 

möjliggöra alternativa utbildningsvägar, samt öka kompetensen och attraktiviteten för 

revisorsyrket (Revisorsinspektionen, 2018). 

 

Tidigare forskning pekar på att det finns ett flertal olika anledningar till att revisorsassistenter 

lämnar yrket. Forsblom och Petersson (2018) kom fram till att den dåliga balansen mellan 

arbete och fritid var en av de avgörande faktorerna till att revisorassistenter lämnar yrket. En 

annan anledning till att revisorsassistenter lämnar yrket är att deras förväntningar av 

revisorsyrket inte stämmer överens med deras verkliga erfarenheter (Gertsson, Sylvander, 

Broberg & Friberg, 2017). Det finns också studier som indikerar att det finns karriärrelaterade 

anledningar till att revisorer lämnar yrket. Chi, Hughen, Lin och Lisic (2013) samt Hall och 

Smith (2009) fann i sina studier att externa karriärmöjligheter är en bidragande faktor till att 

revisorsassistenter lämnar yrket.  
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Per Johansson (2018), myndighetschef vid Revisorsinspektionen, menar att det finns två typer 

av avhopp i revisionsbranschen. De som initialt avsåg att bli revisorer men som ändå väljer att 

lämna yrket, samt de som aldrig avsett att stanna på byrån länge nog för att uppnå auktorisation, 

utan endast ser erfarenheten som en språngbräda ut på arbetsmarknaden. Anna Pontén, HR-

chef på Deloitte, menar att personer med erfarenhet inom revision har en mycket attraktiv 

kompetens och revisorsassistenter har därför en bred arbetsmarknad där de har möjlighet att 

arbeta i operativa roller (Lennartsson, 2018b). Revisorsassistenter är medvetna om detta och 

väljer således att stanna kvar inom revisionsbranschen i avsikt att samla på sig mer erfarenhet, 

trots att de inser att de inte kommer göra karriär inom revision (Bullen & Flamholtz, 1985). 

  

Att börja arbeta på en revisionsbyrå efter examen är ett populärt karriärval bland 

civilekonomer. År 2017 anställde de sex största revisionsbyråerna drygt 1300 nyutexaminerade 

ekonomer till sina olika affärsområden (Johansson, 2017). Trots detta har revisionsbyråerna 

stora problem att behålla sina medarbetare som väljer att börja arbeta inom revision. Samtliga 

Big 4-byråer har ett stort fokus på både teoretisk och praktisk utbildning för de 

nyutexaminerade de första åren (KPMG 2019; EY 2019; Deloitte 2019; PwC 2019), vilket 

innebär att de lägger mycket resurser och tid på att utbilda sina anställda (Glebbeek & Bax 

2004; Kacmar, Andrews, Van Rooy, Steilberg & Cerrone, 2006; Shaw, Duffy, Johnson & 

Lockhart, 2005). Det är därmed inte kostnadseffektivt om de anställda lämnar yrket efter enbart 

ett par år i branschen, och därför borde det finnas stora incitament för revisionsbyråerna att 

behålla sina revisorsassistenter. 

 

1.2 Problematisering 

 

Med tanke på att byråerna investerar stora resurser i nyanställda revisorassistenter, samt att 

antalet kvalificerade revisorer succesivt har minskat under en tid, vill vi att denna studie ska ge 

ett praktiskt bidrag till frågan om den höga personalomsättningen i revisionsbranschen. Det 

praktiska bidraget är att vi till skillnad från tidigare studier utforskar ännu ett perspektiv, vilket 

är rekryterarnas. Dessutom ämnar studien att utforska ett tämligen outforskat ämne, vilket är 

revisorsassistenters kompetens. 

Revisionsbyråer kännetecknas av en hierarkisk up or out-kultur, där de anställda ges möjlighet 

att klättra i byråns karriärstege och utveckla värdefull kompetens längs vägen (Carrington, 
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2014). Trots att det finns incitament för revisorsassistenterna att stanna inom byrån och 

avancera i karriärstegen upplever byråerna ett problem i att kompetens försvinner, då många 

revisorassistenter väljer att byta jobb efter några år (Bullen & Flamholtz, 1985). Detta är ett 

erkänt problem, och forskare har lagt ner mycket tid på att belysa och försöka förstå 

anledningarna till den höga personalomsättningen (e.g. Gertsson et al., 2017; Chi et al., 2013; 

Hiltebeitel & Leauby, 2001; Bullen & Flamholtz, 1985). 

  

Armstrong (2006) beskriver även en rad olika skäl för anställda att lämna en organisation vilka 

kan vara erbjudande om högre lön, bättre utvecklingsmöjligheter, dåligt förhållande till 

kollegor och överordnade samt personliga skäl, såsom sjukdom eller flytt. En annan faktor som 

kan påverka personalomsättningen är det organisatoriska engagemanget hos de anställda. Det 

organisatoriska engagemanget definieras som “den psykologiska länken mellan den anställda 

och hans eller hennes organisation, som gör det mindre troligt att den anställda kommer lämna 

organisationen” (Allen & Meyer 1996, s. 252). Meyer, Stanley, Herscovitch och Topolnytsky 

(2002) har funnit ett negativt samband mellan anställdas organisatoriska engagemang och 

personalomsättning. 

 

Hög personalomsättning ses av många organisationer som ett stort problem (Tnay, Othman, 

Siong & Lim, 2013). En hög personalomsättning resulterar i höga kostnader för företag 

(Armstrong, 2006; Bullen & Flamholtz, 1985), men även hög arbetsbelastning för de 

kvarvarande anställda, vilket i sig kan ha en negativ påverkan på produktivitet och arbetsmoral 

(Tnay et al., 2013). Armstrong (2006) menar att personalomsättning beror på en kombination 

av olika faktorer, såsom låg arbetsglädje, externa jobberbjudanden och negativa attityder. I 

revisionsbranschen är personalomsättningen ett problem ur både ett kostnads- såväl som 

kompetensperspektiv. När kompetens försvinner minskar även kunskapen inom 

revisionsteamen, vilket kan leda till en lägre revisionskvalitet (Chi et al., 2013). En försämrad 

revisionskvalitet påverkar inte enbart byråerna, utan även intressenter och allmänheten som har 

ett intresse av att det hålls en hög revisionskvalitet och att finansiella rapporter är pålitliga. 

 

Forskning indikerar att möjlighet till karriärutveckling har en stark koppling till det 

organisatoriska engagemanget (Weng & McElroy, 2012; Alvi & Ahmed, 1987). Weng och Hu 

(2009) menar att karriärutveckling kan delas in i fyra olika kategorier vilka är: målutveckling, 
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professionell utveckling av förmågor, befordringshastighet samt lönetillväxt. En medarbetares 

karriärutveckling är därmed något som kan påverkas av både medarbetaren själv, samt 

organisationen. Medarbetaren har själv ett ansvar att göra professionella framsteg och nå sina 

mål, och organisationen har ett ansvar att belöna medarbetarna när de uppfyller sina mål och 

gör framsteg. Kopplingen mellan karriärutveckling och organisatoriskt engagemang har även 

identifierats i revisionsbranschen. Enligt Herbohns (2005) studie var karriärutveckling samt 

socialt stöd förknippat med en mindre benägenhet att säga upp sig bland revisorsassistenter 

inom tidsperioden två till tre månader. Undersökte man istället sambandet ur en 

tolvmånadersperiod var det endast karriärutvecklingsstöd som var associerat med en lägre 

avsikt att säg upp sig. Således skulle revisionsbyråer kunna minska personalomsättningen 

genom att fokusera på revisorsassistenternas karriärutveckling (Nouri & Parker, 2013).  

 

På revisionsbyråerna råder det en hierarkisk struktur, vilket bör locka karriärsdrivna individer. 

Man refererar till ett ”up or out-system” vilket innebär att man som anställd förväntas göra 

karriär och klättra i byråns karriärstege (Herrbach, 2001; Kahn & Huberman, 1988). Up or out-

systemet är ett sätt att ge incitament till de mest kompetenta och bäst lämpade 

revisorassistenterna att klättra vidare inom byrån, medan de som saknar drivkraft och 

kompetens går vidare på annat håll (Carrington, 2014). Detta system tenderar att bidra till en 

hög personalomsättning, då assistenter som saknar den kompetens som krävs för att göra 

karriär oftast byter jobb, eller går vidare med andra tjänster inom byrån (McNair, 1991). Enligt 

Carrington (2014) upplevs den höga personalomsättningen i sig inte som ett problem av 

byråerna, eftersom det är ett sätt att få rätt kompetens till de högre befattningarna som byråerna 

erbjuder. Problematiken ligger snarare i att de assistenter som anses ha en hög grad av 

kompetens, är oftast de som lämnar först, då de exempelvis kan bli erbjudna anställning från 

klienter som kan locka med högre lön, färre timmar och mindre arbetsbelastning (Abelson & 

Baysinger 1984 se McNair 1991, s. 639). 

 

Revisorassistenter med en hög grad av kompetens kan ses som talanger av andra 

organisationer, vilket gör att de blir attraktiva för rekryterare. För att rekrytera talanger 

använder många organisationer sig av konceptet Talent Management. Armstrong (2006) 

beskriver talent management som ett relativt nytt fenomen som har blivit allt viktigare i 

organisationer.  Talanger avser individer med särskilda förmågor eller färdigheter som kan 
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prestera effektivt. För organisationer är talent management en process av att identifiera, 

utveckla och rekrytera talanger till sin organisation samt ge incitament till dessa talanger att 

stanna kvar. För att behålla sina talanger krävs det att företag erbjuder stimulerande 

arbetsuppgifter och karriärmöjligheter, vilket bidrar till att individen ska se en möjlighet att 

utveckla sina färdigheter och klättra i karriärstegen (Armstrong, 2006). 

 

Att erfarenhet och kompetens inom revision värderas högt har bekräftats av representanter från 

samtliga Big 4-byråer. Dessa personer menar att assistenterna efter ett par års utbildning och 

praktisk erfarenhet från byrån blir attraktiva för andra arbetsgivare. Kompetensen de besitter, i 

kombination med att de yngre på byrån tenderar att ha en mer flexibel inställning till sin karriär 

och därmed inte är rädda för nya utmaningar hos andra arbetsgivare, resulterar i en hög 

personalomsättning (Lennartsson, 2018b). Tidigare forskning har även indikerat att 

revisorsassistenterna är medvetna om att man blir attraktiv på arbetsmarknaden efter några år 

inom revisionsbranschen, och stannar således inom byrån enbart för att samla på sig kompetens 

som ska gynna dem för framtida karriärsskiften (Larkin, Leauby & Hiltebeitel, 1999; Bullen & 

Flamholtz, 1985). Tidigare forskning har dock inte lyckats identifiera varför ekonomstudenter 

och revisorsassistenter ser revisionsbranschen som en karriärmässig språngbräda. Vi kan 

enbart spekulera i varför det är attraktivt att starta karriären som revisorassistent, men vår egen 

erfarenhet är att man som student kommer i kontakt med alumner, som förklarar och beskriver 

att revisionsbranschen är en bra start på karriären. Vi finner även ett teoretiskt och empiriskt 

gap i tidigare forskning kring varför revisorsassistenter är eftertraktade, då det inte finns en 

förklaring till varför klienter eller andra arbetsgivare ser revisorassistenternas kompetens och 

egenskaper som så pass värdefulla att de erbjuder dem anställning.  

  

Studiens fokus blir följaktligen att utforska varför ett jobb som revisorsassistent fungerar som 

en karriärmässig språngbräda. Genom att bygga vidare på tidigare forskning kring 

revisionsbranschens höga personalomsättning, vill vi kartlägga vilka kompetenser och 

egenskaper som utvecklas hos revisorsassistenter, som rekryterare bevisligen värderar högt. 

Studien kommer således bidra med kunskap både till den befintliga forskningen kring den höga 

personalomsättningen i revisionsbranschen, men även till ett område som ännu inte utforskats. 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att utforska varför ett jobb som revisorsassistent fungerar som en 

karriärmässig språngbräda in till andra yrken. 

 

2. Vetenskaplig metod 
 

Uppsatsen har en huvudsaklig deduktiv ansats som utgångspunkt, då vi med hjälp av teorier 

från framförallt personalvetenskapen vill utforska den höga personalomsättningen på 

revisionsbyråer. Det finns tidigare forskning från bland annat Forsblom och Pettersson (2018) 

samt Gertsson et al., (2017) som fokuserar på bidragande faktorer till att många 

revisorassistenter väljer att lämna branschen. Man kan även hävda att studien till viss del 

kommer att ha induktiva inslag eftersom det, för närvarande, inte finns någon studie som 

fokuserar på varför revisorassistenterna anses vara attraktiva för andra arbetsgivare. Genom att 

inkludera detta perspektiv i vår studie vill vi kunna bidra med en ytterligare dimension till 

befintlig forskning om den höga personalomsättningen i revisionsbranschen. 

 

För att få en bättre inblick i vad som driver revisorassistenterna att börja såväl som lämna 

byråerna vill vi genom diskussion och individuella resonemang från revisorsassistenter få en 

bättre bild av vilka motiv som ligger bakom. Med intervjuer som tillvägagångssätt ser vi en 

större möjlighet att få mer ingående förklaringar från revisorassistenterna. Vidare anser vi även 

att intervju är det mest lämpliga tillvägagångssättet, när vi ska utforska vad som gör 

revisorassistenterna attraktiva. Detta eftersom man, genom diskussion, kan få mer utvecklade 

och fördjupande resonemang från assistenter och rekryterare, vilket inte kan göras med 

exempelvis enkäter. Enligt Bryman och Bell (2013) är de två viktigaste formerna av kvalitativa 

intervjuer strukturerade och semistrukturerade intervjuer, där vi kommer använda oss av den 

senare varianten. En semistrukturerad intervju kretsar kring en intervjuguide som består av 

givna teman som ska avhandlas under intervjun, men respondenten får en flexibilitet i sina svar 

och kan därmed gå utanför ramarna för det befintliga temat (Bryman & Bell, 2013).  Eftersom 

de teoretiska koncepten, som exempelvis personalomsättningsteori, består av ytterligare 

faktorer som inte enbart är karriärrelaterade, ser vi det fördelaktigt med en semistrukturerad 

intervju eftersom vi då kan strukturera vår intervjuguide kring givna karriärsrelaterade teman. 
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Vidare är det inte säkert att samtliga revisorassistenter valde att lämna endast baserat på 

karriärsrelaterade grunder, och då får respondenten en möjlighet att utveckla sitt resonemang 

om vilka aspekter som vägde tyngst i beslutet att sluta på revisionsbyrån. För att knyta an till 

det personalvetenskapliga perspektivet vill vi diskutera med rekryterare kring varför det är 

intressant att rekrytera från revisionsbyråer. Även här ser vi intervjuer som ett lämpligt val, då 

rekryterarna kan få resonera kring varför revisorassistenter ses som attraktiva, och jämföra det 

med andra branscher. På så sätt vill vi få svar på frågor som rör revisorassistenternas 

kompetenser och egenskaper.  

 

Den teoretiska referensramen kommer främst utgå från teorier som har sitt ursprung i 

personalvetenskap. Ämnet personalvetenskap behandlar teori som både kan knytas an till 

frågan om vilka kompetenser rekryterare värderar hos tidigare revisorsassistenter, samt 

anledningar till att revisorsassistenter väljer att lämna revisorsyrket. Då vår studie ämnar 

utforska varför revisionsbranschen används som en karriärmässig språngbräda kommer den 

teoretiska referensramen även inkludera karriärsrelaterad teori. Teori kring karriär har 

diskuterats i studier som specifikt fokuserat på revisionsbranschen. Exempelvis har Herbohn 

(2005) samt Nouri och Parker (2013) funnit att möjlighet till karriärutveckling är en viktig 

komponent för att revisorsassistenter inte ska lämna yrket. Vidare indikerar annan forskning 

att revisorsassistenter ser sitt yrke som en möjlighet att få erfarenhet inför sin framtida karriär 

(Larkin et al., 1999; Bullen & Flamholtz, 1985). 

  

För att anknyta till det personalvetenskapliga perspektivet kommer konceptet talent 

management vara en utgångspunkt för vår teoretiska referensram. I vårt fall kommer 

revisorassistenterna ses som talanger i avseendet att de utvecklar särskilda egenskaper och 

förmågor, som rekryterare ser som värdefulla för den rekryterande organisationen. Armstrong 

(2006) menar vidare att det praktiska arbetet med talent management består av olika processer 

i en organisation, som i sig är nödvändiga för att organisationen ska ses som en attraktiv 

arbetsplats bland talangerna. Pandita och Ray (2018) hävdar att organisatoriskt engagemang är 

en utgångspunkt i det praktiska arbetet med talent management. På så sätt kan man locka nya, 

samt bibehålla befintliga talanger inom organisationen. Det organisatoriska engagemanget 

utvecklas genom att organisationen aktivt arbetar med talent management och ger dessa 

individer incitament som exempelvis att göra karriär och utvecklas inom organisationen, vilket 

i sin tur bidrar till att de i högre utsträckning stannar kvar.  Pandita och Ray (2018) menar 
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vidare att det finns ett teoretiskt och empiriskt gap, eftersom de olika talent management-

strategierna som teoretiker har utvecklat, inte stämmer överens med hur organisationer arbetar 

med det praktiskt. 

 

Studiens primära syfte är att utforska varför revisorsyrket fungerar som en karriärmässig 

språngbräda. Studien kommer således undersöka varför revisorsassistenter väljer att lämna 

revisionsbranschen. Därmed anser vi att det är viktigt att lyfta fram teorier som berör ämnet 

personalomsättning. Tidigare forskning indikerar att det finns en rad olika anledningar som kan 

påverka en organisations personalomsättning (Armstrong, 2006). Mobley (1977), som 

utvecklat en av kärnmodellerna för personalomsättning, ser valet att säga upp sig som en 

process som består av flera olika steg, som slutligen leder till att en anställd väljer att lämna 

sin anställning. I modellen är arbetstillfredsställelse en viktig faktor som påverkar valet att säga 

upp sig. Personalomsättning har även varit fokus i studier som undersökt revisionsbranschen 

(e.g. Gertsson et al., 2017; Nouri & Parker, 2013; Chi et al., 2013; Hall & Smith, 2009). Dessa 

studier undersöker bland annat hur faktorer såsom karriärmöjligheter (Nouri & Parker, 2013), 

lön, kön och prestation (Chi et al., (2013) samt arbetstillfredsställelse (Bullen & Flamholtz, 

1985) påverkar personalomsättning inom revisionsbranschen.  

 

Vi kommer även lyfta fram ytterligare koncept som torde vara relevanta för studiens primära 

syfte, då de kan knytas an till personalomsättnings- och karriärsrelaterad teori. Det är 

exempelvis teori som behandlar ämnen såsom organisatoriskt engagemang och 

arbetstillfredsställelse, som visat sig ha ett samband med personalomsättning (Meyer et al., 

2002; Bullen & Flamholtz, 1985). Vi kommer även använda teori som diskuterar up or out-

strukturen som finns på revisionsbyråer, som både kan knytas till ämnet karriär och 

personalomsättning (Carrington, 2014; McNair, 1991). Slutligen vill vi även belysa 

förväntningsgapet som påvisats finnas inom revisionsbranschen där exempelvis Carcello, 

Copeland Jr, Hermanson och Turner (1991) fann att revisorsassistenters förväntningar av yrket 

inte stämde överens med de verkliga arbetsuppgifterna, vilket i sin tur resulterade i att 

revisorsassistenter lämnade yrket. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Studien grundar sig huvudsakligen i före detta revisorsassistenters perspektiv, men stödjs även 

av perspektiv från personer som stannat i revisionsbranschen, samt personer som rekryterat 

revisorsassistenter till andra branscher. Figur 1 ämnar att illustrera vilka faktorer som kan bidra 

till att revisionsbranschen fungerar som en karriärmässig språngbräda. Ur en revisorsassistents 

perspektiv kan faktorer såsom otillräcklig arbetstillfredsställelse och bristande organisatoriskt 

engagemang antas leda till att revisorsassistenter väljer en annan väg i sin karriär. Det finns 

även revisorsassistenter som redan innan de påbörjat sin anställning är medvetna om att de inte 

vill arbeta inom revision, och använder således branschen som en karriärmässig språngbräda. 

Ur rekryterares perspektiv antas det att revisorskompetens ses som en attraktiv tillgång, som 

sedan leder till att man utnyttjar fenomenet talent management för att anställa tidigare 

revisorsassistenter. Samtliga delar i figuren ingår i den teoretiska referensramen (karriärbyte 

hos revisorsassistenter samt karriärmässig språngbräda diskuteras i termer av karriär).  

 

 

 Figur 1. Illustration över vilka faktorer som driver revisorsassistenter till ett karriärbyte. 
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3.1 Karriär 
 

Kärnmodeller för karriärteori bygger i mångt och mycket på ett samspel mellan fysiska och 

psykologiska aspekter. Två förgrundsfigurer för karriärutvecklingsteori är Dawis och Lofquist 

(1984) som utvecklade modellen Theory of Work Adjustment. Modellen bygger på att 

individuell karriärutveckling är en pågående process, där individen kontinuerligt söker efter 

organisationer och miljöer som möter kraven individen har på organisationen. Dawis och 

Lofquist (1984) menar att individens krav kan kategoriseras i termer av fysiska och 

psykologiska behov. Organisationen söker i sin tur efter individer med särskilda färdigheter 

som kan anses vara nödvändiga för den givna organisationen. Enligt Armstrong (2006) är 

organisationens uppgift att ge sina anställda stöd och vägledning i form av utbildning och 

mentorskap. Detta för att individen ska uppnå sin fulla potential och ha en framgångsrik karriär 

i organisationen. Weng och Hu (2009) kategoriserar istället karriärutveckling i fyra fack där 

lönetillväxt, befordringshastighet, kompetens- och målutveckling är centrala för individens 

karriärutveckling. Även här sker ett samspel mellan individ och organisation, där individen har 

ansvar för att uppnå mål och utveckla förmågor som blir användbara för organisationen. För 

att individen ska ges incitament att stanna kvar inom organisationen och utveckla det 

organisatoriska engagemanget, ansvarar organisationen för ersättning och befordran (Weng, 

McElroy, Morrow & Liu 2010; Alvi & Ahmed, 1987).  

 

Forskning indikerar att det i revisionsbranschen kan vara karriärrelaterade företeelser såsom 

begränsade befordringsmöjligheter och löneutveckling som är en av anledningarna till att 

revisorer byter yrke (Chi et al., 2013; Hellriegel & White 1973). McNair (1991) fann i sin 

studie att de mest talangfulla revisorassistenterna tenderar att lämna byrån efter några år, då 

andra firmor kan locka med högre lön.  Nouri och Parker (2013) kom i sin studie fram till att 

revisorassistenter uppfattade branschens karriärmöjligheter som begränsade, vilket resulterade 

i ett lägre organisatoriskt engagemang och därmed högre personalomsättning. Genom att 

erbjuda bättre karriärutvecklingsmöjligheter kan revisionsbyråerna ge sina assistenter större 

incitament att stanna kvar. Annan forskning har funnit att revisorsassistenter i vissa fall enbart 

stannar på byrån i några år för att samla på sig erfarenhet och attraktiva kompetenser, som 

sedan ska vara till nytta för ett framtida karriärbyte utanför revisionsbranschen (Larkin et al., 

1999; Bullen & Flamholtz, 1985).  
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3.1.1 Up or out  

 

Kahn och Huberman (1988) beskriver up or out-strukturen som ett incitamentbaserat kontrakt, 

där den anställde erhåller högre lön beroende på prestation. Det innebär att man som anställd 

kan räkna med löneförhöjning och befordran om man är produktiv, medan mindre produktiva 

anställda får lämna organisationen. På revisionsbyråerna råder en up or out-kultur, som bygger 

på att de mest talangfulla revisorassistenterna får möjlighet att klättra till högre positioner i 

karriärstegen, medan mindre produktiva förväntas lämna byrån, eller åtminstone söka sig 

vidare till andra tjänster som byråerna erbjuder (Herrbach 2001; Carrington 2014). Tidigare 

forskning indikerar även att systemet genererar en signalerande effekt i de fall individer blir 

befordrade, vilket gör att de blir intressanta för andra arbetsgivare då de kan antas vara 

kompetenta. Det kan då leda till att organisationen erbjuder den anställda en högre lön, i 

samband med att den anställda blir befordrad, för att förhindra att man förlorar personal till ett 

annat företag (Ghosh & Waldman 2010; Waldman 1990). Trots att up or out-systemet kan 

locka anställda att stanna kvar genom att exempelvis erbjuda en högre lön, finns en problematik 

för revisionsbyråerna i att de mest talangfulla revisorassistenterna lämnar byrån efter några år 

för klienter som kan locka med bland annat högre lön och framförallt färre arbetstimmar 

(McNair 1991; Bullen & Flamholtz, 1985).  

 

3.2 Personalomsättning 
 

Personalomsättningsteorin förklarar vilka faktorer som bidrar till personalomsättning, och 

forskning indikerar att det finns en rad olika aspekter som påverkar personalomsättning. March 

och Simon (1958), som utvecklade en av kärnmodellerna inom personalomsättningsteorin, 

angav två centrala komponenter, vilka var arbetstillfredsställelse samt upplevda externa 

jobbmöjligheter. Att externa jobbmöjligheter har ett inflytande på personalomsättningen stöds 

av Mobley, Horner och Hollingsworth (1978) som fann att förväntan om att få ett acceptabelt 

jobberbjudande hade ett signifikant positivt samband med avsikten om att säga upp sig, men 

inte att faktiskt säga upp sig. Forskning indikerar även att oväntade jobberbjudanden kan vara 

en bidragande faktor till att säga upp sig (Lee, Mitchell, Wise & Fireman, 1996; Gerhart, 1990; 

Hulin, Roznowski & Hachiya, 1985). I dessa fall behöver inte anledningen till att medarbetaren 

säger upp sig vara bristande arbetstillfredsställelse, utan istället kan det helt enkelt bero på att 
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det nya jobberbjudandet är mer lockande (Lee, Gerhart, Weller & Trevor, 2008). Ytterligare 

faktorer som påverkar personalomsättning är lön och befordran (Porter & Steers, 1973; Price 

1977). Att lön påverkar personalomsättning går i linje med Federico, Federico och Lundquists 

(1976) studie, som fann att en högre lön bidrar till en längre anställning.  Ett liknande resultat 

återfinns i Hellriegel och Whites (1973) undersökning av revisionsbranschen, där de fann att 

löneökningar var en faktor till att revisorer bytte yrke. 

 

3.2.1 Personalomsättning i revisionsbranschen 

 

Anledningarna till en hög personalomsättning kan skilja sig drastiskt beroende på vilken 

bransch eller yrkesgrupp som undersöks. Den höga personalomsättningen i revisionsbranschen 

har länge setts som ett problem då den bland annat kan innebära skada för revisionskvaliteten 

(Chi et al., 2013). Chi et al., (2013) har undersökt vilka faktorer som driver revisorsassistenter 

att lämna yrket. I enighet med Porter och Steers (1973) samt Price (1977) fann Chi et al., (2013) 

ett samband mellan lönenivå och personalomsättning, där en högre lönenivå resulterade i att 

revisorer i större utsträckning stannade på byrån. Vidare indikerar forskning att 

arbetstillfredsställelse har en påverkan på personalomsättningen i revisionsbranschen (Bullen 

& Flamholtz, 1985), vilket går i linje med Mobleys (1977) kärnmodell där 

arbetstillfredsställelse var en viktig komponent. Annan forskning antyder att revisionsbyråer 

kan minska personalomsättningen genom att fokusera på att erbjuda revisorsassistenter goda 

karriärmöjligheter (Nouri & Parker, 2013). Dock har Herbohn (2005) funnit att kvinnliga 

revisorer är mindre nöjda med sina karriärmöjligheter, vilket i sin tur påverkade deras val att 

byta yrke.  

 

3.3 Organisatoriskt engagemang 

 

Allen och Meyer (1996) definierar det organisatoriska engagemanget som den psykologiska 

länken mellan en medarbetare och hans eller hennes organisation, som gör det mindre troligt 

att medarbetaren väljer att lämna organisationen.  Det organisatoriska engagemanget kan delas 

in i tre olika typer av engagemang, vilka är det känslosamma engagemanget (affective 

commitment), det varaktiga engagemanget (continuance commitment) och det normativa 

engagemanget (normative commitment) (Allen & Meyer, 1996).  Det känslosamma 

engagemanget innebär att medarbetaren har en känslosam koppling till organisationen, vilket 

innebär att en medarbetare med ett starkt känslosamt engagemang stannar inom organisationen 
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för att hen vill göra det. Det varaktiga engagemanget är ett engagemang som baseras på att 

medarbetaren är medveten om kostnaderna som är associerade med att lämna organisationen. 

Medarbetare med ett starkt varaktigt engagemang kommer således stanna inom organisationen 

för att hen känner att hen måste göra det. Det normativa engagemanget är engagemang som 

drivs av en känsla av skyldighet till organisationen. Medarbetare med ett starkt normativt 

engagemang kommer således stanna kvar i organisationen för att de känner att det är vad de 

bör göra (Allen & Meyer, 1996).  

 

Det organisatoriska engagemanget har varit fokus i studier som specifikt undersökt 

revisionsbranschen (e.g. Law, 2005; Stallworth, 2003). I dessa studier visade resultaten att det 

känslosamma engagemanget var den typen av engagemang som hade störst påverkan på 

personalomsättning. Law (2005) fann att revisorer med ett känslosamt engagemang till sin byrå 

hade lägre avsikt att säga upp sig, men fann däremot inte något samband mellan det varaktiga 

engagemanget och avsikten att säga upp sig. 

 

3.4 Arbetstillfredsställelse 

 

Som tidigare nämnts är arbetstillfredsställelse en central komponent i kärnmodellerna för 

personalomsättning (Mobley, 1977; March & Simon, 1958). Locke (1969) beskriver 

arbetstillfredsställelse och otillfredsställelse med arbetet som en funktion av den uppfattade 

relationen mellan vad man vill ha från sitt arbete, och vad man får från sitt arbete.  Vidare 

menar Locke (1969) att arbetstillfredsställelse kan förutspås genom att undersöka graden av 

måluppfyllelse. På kort sikt kommer individen uppleva en högre grad arbetstillfredsställelse 

om individen uppfyller sina mål. På lång sikt kommer individen utveckla nya mål som behöver 

uppfyllas, för att på lång sikt uppleva arbetstillfredsställelse.  

 

Gertsson et al., (2017) har i sin studie undersökt huruvida arbetstillfredsställelse är en 

bidragande faktor till att revisorsassistenter väljer att lämna yrket. I studien presenterades tre 

avgörande komponenter som påverkar arbetstillfredsställelse. Dessa var uppfattningar av 

professionen, arbetsförhållanden och arbetsmiljön. Resultat från tidigare studier har indikerat 

att samtliga av dessa tre faktorer har en påverkan på arbetstillfredsställelsen (e.g. Carcello et 

al., 1991; Currivan, 1999; Gammie & Whiting, 2013). Gertsson et al., (2017) fann bland annat 

ett negativt samband mellan uppfattningen av revisorsyrket och revisorsassistenters val att 
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lämna yrket. För att behålla sina revisorsassistenter menar Gertsson et al., (2017) således att 

revisionsbyråer behöver arbeta med hur deras anställda ser på revisorsyrket gällande faktorer  

såsom status, känsla av mening och karriärutveckling. 

 

Bullen och Flamholtz (1985) har undersökt vilka faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse 

hos medarbetare i revisionsbranschen. I studien framkom bland annat att den organisatoriska 

omgivningen, arbetet som utförs, klienterna samt erfarenheten som man erhåller var faktorer 

som bidrog till arbetstillfredsställelsen. Den faktor som bidrog mest till den generella 

tillfredsställelsen bland respondenterna var hur arbetet förbereder en för sin framtida karriär. 

 

3.5 Talent Management 
 

På senare tid har talent management fått allt högre prioritet hos organisationer (Mahajan, 2019) 

då företagsledare ser avsaknad av talang som ett av de störa hoten mot deras bolags 

tillväxtmöjligheter (PwC, 2017).   Detta stöds av Groysbergs och Connollys (2015) studie som 

visade att talangidentifiering var en av de allra viktigaste punkterna för företag enligt de 

verkställande direktörerna på undersökta bolag. Dock är talent management inte något nytt 

fenomen, utan Armstrong (2006) menar att rätt kompetens alltid har varit centralt för 

organisationer. Även Ariss, Cascio och Paauwe (2013) menar att talent management är en 

central del som visat sig i olika skepnader i takt med att personalvetenskap har fått en allt större 

roll i organisationer.  Tidigare var talent management associerat till att organisationen behöver 

identifiera rätt talang och kompetens vid tillsättning av högt uppsatta positioner inom 

organisationen.  Collings och Mellahi (2009) beskriver konceptet som en rad aktiviteter och 

processer som involverar rekrytering till nyckelpositioner i organisationen, som i sin tur bidrar 

till att man kan bibehålla komparativa fördelar. I dessa aktiviteter ingår att organisationen ska 

utveckla en talangpool med högpresterande individer som kan inta nyckelpositioner med ett 

organisatoriskt engagemang i behåll. 

  

Enligt Armstrong (2006) är talent management en korg av interrelaterade processer och 

aktiviteter inom en organisation, med syfte att säkra inflödet av talang. För att attrahera och 

identifiera talanger skapar organisationen aktiviteter för extern rekrytering, då man vill locka 

och rekrytera de som kan anses vara lämpliga att tillhöra organisationens talangpool 

(Armstrong, 2006).  Vidare beskriver Armstrong (2006) en rad andra aktiviteter som ska hjälpa 
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organisationen att attrahera, rekrytera och bibehålla talangfulla individer i organisationen. Där 

ingår bland annat att organisationen implementerar en handlingsplan och definierar vilken typ 

av talang som är central för vederbörande organisation och hur man ska få dessa talanger att 

känna ett engagemang för sin arbetsplats. 

 

Som gemensam nämnare vad gäller teorier om talent management, drivs de av antaganden att 

organisationen bör maximera de anställdas talang eftersom det skapar komparativa fördelar. 

Med tanke på att konceptet bygger på att maximera de anställdas talang så sammanlänkas talent 

management med personalvetenskap. I takt med att konceptet har blivit allt mer centralt för 

organisationer har olika typer av talent management utvecklats. Man skiljer exempelvis på 

inkluderande talent management som syftar till att hantera och satsa på samtliga anställdas 

talang, och exkluderande talent management som enbart riktar sig mot högpresterande 

individer (Ariss, Cascio & Paauwe, 2013).  Även en mer global approach har utvecklats för 

multinationella företag, där man talar om Global Talent Management (Collings, Mellahi & 

Cascio, 2018). Detta har blivit allt mer centralt för företag som opererar på flera geografiska 

marknader, där exempelvis HSBC har en talangpool av 450 anställda som kan distribueras till 

vilken funktion som helst inom banken där man anser att kompetensen är nödvändig (Ariss, 

Cascio & Pauuwe 2013).   

 

3.6 Revisorskompetens 
 

Många forskare betonar vikten vid professionellt beteende och uppförande när det gäller en 

revisors kompetens (Pentland, 1993; Anderson-Gough, Grey & Robinson 2002; Cooper & 

Robinson, 2006; Alvesson, 1994). Enligt Hines (1989) ses revisorsyrket som en profession då 

revisorer utger sig för att ha unika kunskaper, men att professionalism inom revision handlar 

mer om beteende, uppförande och att ha ett professionellt uppträdande. McKnight och Wright 

(2011) menar att tekniska kunskaper kring exempelvis revision och datorkunskap är 

nödvändiga kunskaper för en revisor, men att även personliga egenskaper såsom hur man 

interagerar med klienter är avgörande för hur bra en revisor är. Vidare menar Smith (2005) att 

kommunikationsförmåga är en betydande kompetens för att lyckas i revisorsrollen. För att ha 

en god kommunikationsförmåga behöver man kunna uttrycka sig väl både skriftligt och 

muntligt. Även Messmer (2004) betonar vikten av att uttrycka sig skriftligt, då det oftast är 



16 
 

genom skriftlig text som en revisor uppvisar sin kommunikationsförmåga för exempelvis 

klienter, kollegor och anställda. 

 

3.7 Förväntningsgap 
 

Carrington (2014) beskriver förväntningsgapet som att olika aktörer såsom investerare och 

media förväntar sig mer av revisorer än vad revisorer i själva verket ska leverera enligt lagar 

och revisionsstandarder. Förväntningsgapet ses som ett utbildningsproblem där branschen inte 

varit tillräckligt tydlig med vad en revisor egentligen gör (Carrington, 2014). Vidare belyser 

Carcello et al., (1991) en annan sorts förväntningsgap vilket är att studenter som väljer att börja 

arbeta i revisionsbranschen har förväntningar av revisorsyrket som inte avspeglas i 

verkligheten, samt att detta förväntningsgap kan vara en bidragande faktor till att 

revisorsassistenter lämnar yrket. Att det finns orealistiska förväntningar i redovisnings- och 

revisionsbranschen stöds både av Philips och Crain (1996) samt Dean, Ferris och Konstans 

(1988), som fann att studenters förväntningar av arbetsuppgifter och ansvar inte stämde överens 

med verkligheten. 

 

Forskning indikerar att det finns många negativa aspekter med ett förväntningsgap. Porter och 

Steers (1973) menar att om en individs förväntningar av ett yrke inte möts, kommer individens 

benägenhet att säga upp sig öka. Detta stöds av Dunette, Arvey och Banas (1973) som i sin 

studie fann att medarbetare som sagt upp sig hade haft ett större förväntningsgap än vad 

medarbetare som stannat hade haft. Dean, Ferris och Konstans (1988) utforskade i sin studie 

förväntningsgapet på de åtta största revisionsbyråerna, och fann att förväntningsgapet 

resulterade i ett lägre organisatoriskt engagemang bland medarbetare.  
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4. Empirisk metod 
 

4.1 Datainsamling 
 

För datainsamlingen genomfördes semistrukturerade intervjuer med både före detta 

revisorsassistenter, personer som just nu arbetar i revisionsbranschen samt rekryterare som 

tidigare rekryterat en revisorsassistent. Denscombe (2018) menar att intervjuer är en 

fördelaktig datainsamlingsmetod att använda vid genomförandet av en kvalitativ studie. 

Bryman och Bell (2013) beskriver en semistrukturerad intervju som flexibel, eftersom 

respondenten erhåller en frihet att besvara och utveckla resonemang utifrån ett givet tema. Då 

studiens syfte är att utforska varför ett arbete som revisorsassistent fungerar som en 

karriärmässig språngbräda ansåg vi det fördelaktigt att genomföra semistrukturerade intervjuer 

med samtliga respondenter. Vi utformade sammantaget fyra olika intervjuguider varav alla 

innehöll en rad större huvudfrågor som vi ville avhandla under intervjuerna. Majoriteten av 

dessa frågor formulerades tämligen öppet, eftersom vi ville undvika att frågor skulle besvaras 

med ett ja eller nej. Frågorna bidrog således till att respondenten kunde ha längre utläggningar 

och resonera fritt kring ett specifikt tema. I de fallen respondenten hamnade utanför det givna 

temat var ett antal följdfrågor förberedda. Vidare kom en rad följdfrågor upp spontant under 

intervjuernas gång.   

 

Eftersom respondenterna fick ett större utrymme till att resonera och diskutera kring 

intervjuguidens olika teman, gav intervjuer en fördel i datainsamlingen. Att använda intervjuer 

bidrog till att vi fick mer utvecklade och fördjupande svar från tidigare och nuvarande 

revisorsassistenter när de diskuterade ämnen såsom revisorsyrket i helhet, karriärmöjligheter 

och vilka kompetenser man erhåller som revisorsassistent. Detta kan jämföras med exempelvis 

enkätstudier eller andra datainsamlingsformat som ger respondenten begränsad flexibilitet i 

sina svar. Med tanke på studiens syfte, blev det ett naturligt val för oss att genomföra 

semistrukturerade intervjuer eftersom den flexibilitet det innebär bidrog till att studiens syfte 

kunde besvaras och analyseras i flera dimensioner. 
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4.2 Urval 
 

I linje med studiens syfte kategoriserades initialt intervjuobjekten i flera grupper. Vi vände oss 

dels till före detta revisorsassistenter, som valt att lämna sitt yrke såväl som revisionsbranschen, 

och dels till rekryterare med erfarenhet av att anställa och rekrytera före detta 

revisorsassistenter. Till en början var ambitionen att intervjua ungefär lika många i respektive 

grupp. På grund av tidsbrist och svårigheter att komma i kontakt med relevanta rekryterare fick 

vi omvärdera upplägget längs vägen. Majoriteten av respondenterna blev således före detta 

revisorsassistenter. Utöver det valde vi att genomföra intervjuer med rekryterare, men även 

personer som stannat i revisionsbranschen. Detta gjordes för att fånga fler synvinklar av ämnet, 

och således ses som ett komplement till avhoppande revisorsassistenter utlåtanden, eftersom vi 

såg en risk med att hela resultat- och analysavsnittet kunde bli snedvriden om den endast består 

av avhoppande revisorsassistenters åsikter och synpunkter.  

 

Både de tidigare och de nuvarande revisorsassistenterna var av förklarliga skäl relevanta att 

intervjua, då de besitter erfarenhet och kunskap från sin tid på revisionsbyrå. Vidare är även 

intervjuer med rekryterare nödvändiga för studiens legitimitet, där förhoppningen var att de 

skulle kunna utveckla och precisera vilka egenskaper som gör revisorsassistenterna attraktiva 

och lämpliga för operativa uppdrag på ett annat företag. Under arbetet med datainsamlingen 

fick vi även möjlighet att intervjua en auktoriserad revisor med 20 års erfarenhet i 

revisionsbranschen, som är både partner och kontorschef. Även om personen inte ingick i 

studiens primära urval ansåg vi det relevant att låta personen bistå med sina synpunkter. 

Personen har med sin långa erfarenhet en mycket god inblick i ämnet, och har även en bild av 

hur branschen förändrats under årens gång.  

 

Vi har utnyttjat vårt eget nätverk och kontaktat före detta revisorsassistenter som vi känner 

sedan tidigare. Dessa kontakter har varit mer informella, och initialt skett genom telefonsamtal, 

där vi sedan kompletterat med en kortare text som beskriver studiens syfte och vilka teman 

som kommer att avhandlas och diskuteras under intervjun. Till de personer som inte ingått i 

vårt nätverk, men som vi sett som relevanta intervjuobjekt för vår studie har vi sänt ett mail (se 

bilaga 5 & 6). Vidare har vi haft stor nytta av nätverksmediet LinkedIn, som erbjuder filtrerade 

sökfunktioner. Genom dessa filter har vi kunnat identifiera före detta revisorsassistenter som 

sedan kontaktas via Linkedin.  
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I samband med kontaktförfrågan har en text bifogats  

(se bilaga 7) som förklarar anledningen till att vi upprättat kontakt och en kortare beskrivning 

av studiens syfte. 

 

4.2.1  Begränsning (urval) 

 

När det gäller rekryterare kom vi underfund med att vårt nätverk är tämligen begränsat för 

denna grupp. Till en början har det således varit svårare att identifiera relevanta intervjuobjekt, 

eftersom vi exempelvis inte kan utnyttja oss av Linkedins sökfunktioner i lika hög utsträckning. 

Detta resulterade i att respondentgruppen rekryterare enbart består av rekryteringskonsulter, 

d.v.s. personer som rekryterar för ett annat företags räkning. Vi anser dock att samtliga 

rekryteringskonsulter haft en bra bild av vilka attraktiva kompetenser som revisorsassistenter 

besitter, och de har således kunnat besvara intervjufrågorna utan problem. 

 

4.2.2 Respondenter  

 

För att genomföra studien har personer med olika professionell bakgrund intervjuats (se tabell 

1). Sammantaget har 17 intervjuer genomförts, varav nio stycken är med tidigare 

revisorsassistenter som lämnat branschen. Samtliga av dessa har tidigare arbetat på en av de 

fem största revisionsbyråerna, och samtliga har lämnat revisionsbranschen och inte tagit en ny 

tjänst på någon annan revisionsbyrå. Nästa grupp av respondenter består av personer som 

arbetar kvar i revisionsbranschen. Två av dessa är revisorsassistenter, en har nyligen erhållit 

sin auktorisation, och en är auktoriserad revisor samt partner med över 20 års erfarenhet i 

revisionsbranschen. Av dessa arbetar samtliga på en Big 4-byrå. Den sista undergruppen är 

rekryterare som består av fyra respondenter. Samtliga fyra arbetar som rekryteringskonsulter, 

vilket innebär att de arbetar med att rekrytera personer för ett annat företags räkning.  

 

Alla intervjuer har genomförts över telefon då ingen av respondenterna har befunnit sig i 

samma stad som författarna. Det skulle således blivit alldeles för kostsamt och tidskrävande att 

genomföra fysiska intervjuer. I variabeln kontorsstorlek räknas kontor i Sveriges tre största 

städer som ett stort kontor, och resterande som ett litet kontor.  
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Tabell 1 - Studiens respondenter 

 

Tidigare revisorsassistenter 

 

Respondent Erfarenhet Kontorsstorlek Efterföljande tjänst Intervju 

A 2 år 10 mån Stort Controller Telefon, 35 min 

B 2 år Litet Affärssystemkonsult Telefon, 40 min 

C 2 år 6 mån Litet Controller Telefon, 25 min 

D 1 år Stort Applikationskonsult Telefon, 35 min 

E 4 år Stort Controller Telefon 30 min 

F 2 år 10 mån Stort Controller Telefon 15 min 

G 1 år 6 mån Stort Controller Telefon, 25 min 

H 5 år 1 mån Litet Controller Telefon, 25 min  

I 3 år  Stort Rekryteringskonsult Telefon, 25 min 

 

Personer som stannat i revisionsbranschen 

 

Respondent Erfarenhet Kontorsstorlek Yrkestitel Intervju 

J 1 år 9 mån Litet Revisorsassistent Telefon, 40 min 

K 4 år 9 mån Stort Auktoriserad revisor Telefon, 30 min 

L 2 år 3 mån Stort Revisorsassistent Telefon, 50 min 

M 21 år Litet Auktoriserad revisor 

och partner 

Telefon, 30 min 

Rekryterare 

 

Respondent Erfarenhet Yrkestitel Intervju 

N 7 mån Rekryteringskonsult Telefon, 20 min 

O 3 år 3 mån Rekryteringskonsult Telefon, 15 min 

P 2 år 7 mån Rekryteringskonsult Telefon, 20 min 

Q 9 mån Rekryteringskonsult Telefon, 15 min 

 

1. Det skall noteras att respondent I och Q är samma person. Respondenten har tidigare arbetat 

som revisorsassistent och arbetar numera som rekryteringskonsult. i 
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4.3 Genomförande 
 

Som tidigare nämnts har semistrukturerade intervjuer genomförts med förhoppningen att 

respondenterna ska få en chans att utveckla sina resonemang så mycket som möjligt.  

Vid intervjutillfällena har ansvaret delats upp, där en hade ansvaret för att kort beskriva studien 

och ställa huvudfrågorna. Den andra personen har fått lyssna aktivt och ställa både spontana 

och planerade följdfrågor vid behov. Anledningen till att denna uppdelning valts är att det 

annars kan uppkomma en intervjuareffekt, vilket innebär att intervjuaren kan komma att 

påverka respondentens svar i olika frågor, som i sin tur hotar respondenternas objektivitet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). För att i största möjliga mån undvika denna intervjuareffekt valde 

vi därför att samma person skulle ha ansvaret för att ställa huvudfrågorna, samt att frågorna 

ställs på ett liknande sätt.  

 

Tiden för intervjuerna varierade något, dels på grund av att vi hade betydligt fler frågor att 

ställa till respondenterna med bakgrund inom revision, men det visade sig även att inom denna 

grupp skiljde sig intervjutiden en del. Vissa före detta och nuvarande revisorsassistenter hade 

mer att diskutera än andra, och tiden varierade mellan 15–45 min. Intervjutiden med rekryterare 

blev kortare då vi inte hade lika många frågor att ställa, och dessa intervjuer tog således cirka 

20 minuter. Samtliga intervjuer har spelats in och kort därefter transkriberats, då det av 

uppenbara skäl är omöjligt att fånga upp alla svar och resonemang vid intervjutillfället. 

Majoriteten av intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfället, då vi ansåg det vara 

fördelaktigt att bearbeta materialet så snabbt som möjligt. Det kunde exempelvis vara så att en 

följdfråga dök upp under transkriberingen, eller att vi ville att respondenten skulle utveckla 

svaret ytterligare och då kunde vi följa upp eventuella frågetecken relativt snabbt efter 

intervjutillfället. Detta gjordes enbart vid ett tillfälle, då vi vid intervjutillfället glömt ställa en 

tidigare revisorsassistent en följdfråga kring revisionsbyråns karriärstege.  

 

Samtliga intervjuer har genomförts via telefon, då respondenterna dels har arbetat på annan ort, 

men även för att respondenterna varit upptagna och haft kort om tid för att genomföra intervjun. 

Således blev telefonintervjuer det smidigaste tillvägagångssättet för båda parter. Det kan finnas 

en viss problematik i att endast genomföra telefonintervjuer, eftersom det kan uppfattas som 

opersonligt. Vid fysiska intervjuer ges en större möjlighet att konversera och skapa en mer 
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avslappnad stämning. Eftersom inga fysiska intervjuer har genomförts är det svårt att säga 

huruvida svaren har påverkats av att intervjun genomfördes per telefon.  

 

4.3.1 Intervjuguider 

 

Sammantaget har fyra intervjuguider gjorts. Den första intervjuguiden (se bilaga 1) är för den 

största gruppen intervjuobjekt, vilka är de tidigare revisorsassistenterna som lämnat 

revisionsbranschen. Denna grupp består av nio respondenter varav ingen numera arbetar inom 

revision. Den andra intervjuguiden (se bilaga 2) har använts vid intervjuerna av två nuvarande 

revisorsassistenter, samt respondenten som nyligen erhållit sin auktorisation. Den tredje 

intervjuguiden (se bilaga 3) är för respondenten som både är partner, auktoriserad revisor samt 

kontorschef, och som dessutom har över 20 års erfarenhet av revisionsbranschen. För denna 

respondent har en skräddarsydd intervjuguide gjorts, då respondentens professionella 

erfarenhet skiljer sig från resterande respondenter. Den fjärde och sista intervjuguiden (se 

bilaga 4) har använts vid intervjuerna med rekryterare. Nedan redogör vi för samtliga 

intervjuguider.   

 

Tidigare revisorsassistenter som lämnat revisionsbranschen 

 

Intervjun inleddes med att fråga hur många år respondenten arbetat som revisorsassistent, samt 

vilket år respondenten slutade arbeta som revisorsassistent (fråga 1 & 2). Därefter fick 

respondenten fritt resonera kring varför hen valde att börja sin anställning som revisorsassistent 

(fråga 3). Syftet med fråga tre är att ta reda på respondentens ursprungliga mål med 

anställningen som revisorsassistent, det vill säga om målet från början var att nå auktorisation 

eller om respondenten från början var inställd på att i framtiden byta karriär. Därefter fick 

respondenten beskriva sin upplevelse av yrket i helhet, där hen kan beskriva olika aspekter av 

yrket (fråga 4). Då frågan är väldigt öppet ställd besvarades frågan oftast på olika sätt, och olika 

aspekter togs upp. Således ställdes följdfrågor kring respondentens upplevelse av byråns 

karriärstege och arbetsmiljö. Efter att ha beskrivit sin upplevelse av yrket som revisorsassistent, 

fick respondenten berätta om förväntningarna av yrket motsvarade verkligheten (fråga 5). 

Denna fråga ger oss möjlighet att återkoppla till teorin som finns kring förväntningsgapet i 

revisionsbranschen, och kartlägga om det fortfarande är så att många upplever att deras 

förväntningar av branschen inte möts av verkligheten. Därefter fick respondenten fritt resonera 
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kring varför hen valde att avsluta sin anställning som revisorsassistent (fråga 6). Här gavs 

respondenten möjlighet att berätta vilka faktorer som bidrog mest till valet att sluta som 

revisorsassistent. Då externa jobbmöjligheter enligt teorin beskrivs som en anledning till 

personalomsättning, fick respondenten i nästa fråga (fråga 7) besvara hur hen upplevde de 

externa jobbmöjligheterna efter några år som revisorsassistent. Denna fråga ställdes för att ge 

oss en indikation på hur attraktiva revisorsassistenter är för utomstående rekryterare med några 

års erfarenhet i revisionsbranschen, vilket även hjälper oss att besvara syftet om varför 

revisionsbranschen fungerar som en bra start på karriären. I nästa fråga (fråga 8) fick 

respondenten återge vilka främsta kompetenser som hen utvecklat under sin tid som 

revisorsassistent. Denna fråga gav oss revisorsassistenters perspektiv på vilka de främsta 

kompetenser och färdigheter som utvecklas under tiden som revisorsassistent, som vi senare 

kommer kunna jämföra med rekryterares perspektiv, och vilka kompetenser rekryterare 

värderar hos tidigare revisorsassistenter. Intervjun avslutades med att respondenten får svara 

på om hen såg arbetet som revisorsassistent som en bra start på karriären (fråga 9). 

Respondenten fick därigenom reflektera över sin tid som revisorsassistent samt vilka 

karriärmöjligheter som skapats tack vare tiden som revisorsassistent. 

 

Personer som stannat kvar i branschen 

 

De två nuvarande revisorsassistenterna samt den nyligen auktoriserade revisorn har fått svara 

på samma frågor som de tidigare revisorsassistenterna, med undantag för fråga 2 (vilket år 

slutade du som revisorsassistent?) samt fråga 6 (vad var avgörande till att du slutade din 

anställning som revisorsassistent?). Resterande frågor ansåg vi vara relevanta frågor att ställa 

till respondenterna. Som ett substitut till fråga 6 fick respondenterna istället resonera kring 

bidragande anledningar till att de valt att stanna kvar i revisionsbranschen.  

  

Auktoriserad revisor, partner och kontorschef 

 

Respondent M, som också stannat kvar i revisionsbranschen har fått annorlunda frågor än 

resterande respondenter som också arbetar kvar i branschen. Detta är för att respondenten både 

är partner, auktoriserad revisor samt kontorschef, och är därmed mycket mer erfaren. Intervjun 

inleddes med två frågor kring personens yrkesbakgrund, vilka är hur länge hen arbetat i 

revisionsbranschen samt vilket år hen fick sin auktorisation (fråga 1 & 2). Därefter fick 
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respondenten fritt resonera kring och ge sina synpunkter på personalomsättningen i 

revisionsbranschen (fråga 3). Då respondenten har en lång erfarenhet i revisionsbranschen fick 

hen även ge sin bild av hur personalomsättningen har förändrats under de senaste åren  

(fråga 4). Därefter fick respondenten förklara hur utbildningen av revisorsassistenter ser ut 

(fråga 5). Frågan ställdes för att ge en bild av hur mycket fokus som läggs på utbildning, och 

även för att ge en klar bild av vilka kunskaper som revisorsassistenter erhåller. Slutligen fick 

respondenten spekulera kring vilka kompetenser som revisorsassistenter utvecklar som gör att 

man blir attraktiv för rekryterare i andra branscher (fråga 6). Denna fråga kommer senare kunna 

knytas an och jämföras med svaren som ges av både revisorsassistenter samt rekryterare, som 

båda fått besvara liknande frågor kring revisorsassistenters kompetens. 

 

Rekryterare  

 

Intervjun inleddes med att fråga respondenten hur många år hen har arbetat som rekryterare 

(fråga 1). Därefter fick respondenten berätta om en bakgrund som revisorsassistent ses som en 

attraktiv erfarenhet för att fylla specifika funktioner i ett företag (fråga 2). Frågan är direkt 

ställd och kan resultera i ett ja/nej-svar, således ställdes även en följdfråga om vilka positioner 

en tidigare revisorsassistent är mest lämpad för. Därefter får respondenten resonera kring vilka 

kompetenser som hen anser att en person med bakgrund som revisorsassistent har (fråga 3). 

För att undersöka om en erfarenhet som revisorsassistent ger unika kompetenser och 

färdigheter ställs även en följdfråga, där respondenten fick resonera kring hur en 

revisorsassistents egenskaper utmärker sig jämfört med en annan person som har en liknande 

akademisk bakgrund.  Sammantaget kommer fråga två och tre ge oss en bra helhetsbild av 

varför ett arbete som revisorsassistent fungerar som en språngbräda till andra yrken. Slutligen 

frågades respondenten om hen anställt många medarbetare inom revision (fråga 4), vilket ger 

oss en bild av huruvida det är ett återkommande fenomen att anställa revisorsassistenter.  
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4.3.2 Bearbetning och analys 

 

Samtliga intervjuer har genomförts över telefon och spelats in på en dator. Intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas till text. Då intervjuerna ägt rum under tre veckors tid 

med relativt mycket tid att tillgå mellan intervjutillfällena har vi haft möjlighet att transkribera 

intervjuerna strax efter att intervjun genomförts. Att löpande transkribera intervjumaterialet 

gjordes för att undvika att ha mängder av obearbetat material mot slutet av studien, men även 

för att vi i ett tidigt skede av intervjuerna kunde utvärdera hur intervjun gick och se om någon 

fråga bör ändras eller om ytterligare följdfrågor bör formuleras. Huvudfrågorna har till samtliga 

intervjuobjekt varit desamma från början till slut. Dock har ytterligare följdfrågor formulerats 

under empirins utformning. Vid ett intervjutillfälle började en tidigare revisorsassistent själv 

spekulera kring varför ett arbete som revisorsassistent fungerar som en karriärmässig 

språngbräda. Vi ansåg att det uppstod en intressant diskussion, och valde därför att ställa 

samma fråga till resterande tidigare och nuvarande revisorsassistenter. Detta gjordes som en 

följdfråga till frågan om respondenten ansåg att arbetet som revisorsassistent var en bra start 

på karriären.  

 

Efter att allt intervjumaterial transkriberats till text har svaren sorterats ut utifrån 

intervjuguidernas huvudfrågor. Detta har gjorts för att underlätta arbetet med att identifiera 

mönster och gemensamma nämnare i respondenternas svar. Efter att ha sorterat svaren från 

intervjutillfällena har åtta stycken huvudteman valts ut som senare använts för att strukturera 

empirins resultat och som också utgör rubriker till resultatavsnittet. Dessa huvudteman var 

följande: avgörande anledningar till att börja, framtidsplan vid anställningstillfället, 

upplevelse av yrket, avgörande anledningar till att sluta, förväntningsgap, externa 

jobbmöjligheter, kompetenser samt bra start på karriären. Även analysens struktur har 

baserats på olika huvudteman. Då analysen bygger på empirins resultat snarare än den 

teoretiska referensramen kommer vissa huvudteman vara samma som i resultatavsnittet, medan 

somliga kommer vara annorlunda. Valet av huvudteman har baserats på studiens syfte samt 

svaren som erhållits från de olika intervjuerna. Då vissa intervjuobjekt fått besvara olika frågor 

var det viktigt att identifiera teman som omfattar de olika svar som angivits. 
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4.4 Metodkritik  
 

Syftet med studien är att skapa en bild av varför ett jobb som revisorsassistent fungerar som en 

karriärmässig språngbräda in till andra yrken. För att skapa denna bild har vi i huvudsak 

intervjuat revisorsassistenter som efter några år lämnat revisionsbranschen. De tidigare 

revisorsassistenterna hade alla en bra uppfattning av varför revisionsbranschen är ett bra första 

steg i karriären, däremot hade vi gärna tagit del av fler synpunkter från rekryterares perspektiv. 

Det visade sig att det var lättare att få till intervjuer med tidigare revisorsassistenter jämfört 

med rekryterare. Delvis på grund av att vi hade ett bredare kontaktnätverk att tillgå när det 

gäller tidigare revisorsassistenter, men även att det var svårt att komma i kontakt med 

rekryterare som specifikt rekryterat en revisorsassistent. Detta i kombination med att studien 

är tidsbegränsad, resulterade i ett färre antal intervjuer med rekryterare än vi önskat.  

 

Samtliga intervjuer har genomförts på ett semi-strukturerat sätt med frågor som följer ett givet 

tema. I de fall respondenten hamnade utanför det givna temat var ett antal följdfrågor 

förberedda. Följdfrågor kan i vissa fall leda till en intervjuareffekt där respondenten påverkats 

av följdfrågorna eller på vilket sätt följdfrågorna ställdes på, och i så fall ge ett vinklat svar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga följdfrågor formulerades i förväg i samband med 

intervjuguiden för att säkerställa att samtliga intervjuobjekt får samma följdfrågor.  

 

4.5 Etiska aspekter 
 

För att skydda studiens deltagare har författarna till studien har tagit hänsyn till 

forskningsetiska aspekter. Vetenskapsrådet (2002) delar in det grundläggande 

individskyddskravet i fyra underkategorier. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär kort att deltagare i 

studien ska informeras att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarnas samtycke måste inhämtas. 

Konfidentialitetskravet betyder att enskilda deltagare inte ska kunna identifieras av 

utomstående. Slutligen innebär nyttjandekravet att uppgifter som är insamlade för 

forskningsändamål, inte ska användas eller ges ut för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). I arbetet med studien har författarna tagit hänsyn 

till samtliga krav, för att i högsta grad kunna skydda studiens deltagare. För att uppfylla kraven 
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har deltagarna till studien informerats om att deras deltagande är helt frivilligt, samt att de har 

möjlighet att avbryta intervjun om de så önskar. Deltagarna har även informerats om studiens 

syfte, samt blivit försedda med en intervjuguide före intervjutillfället, för att deltagarna skulle 

känna sig så förberedda som möjligt. Alla deltagare har även informerats om att deras namn, 

före detta samt nuvarande arbetsgivare anonymiseras i hela uppsatsen, och efter transkribering 

har allt inspelat intervjumaterial raderats.  

5. Resultat 
 

5.1 Avgörande anledningar till att börja  
 

Respondent A-L, d.v.s. både personer som lämnat revisionsbranschen samt personer som 

fortfarande jobbar kvar inom revision har alla fått svara på vilka faktorer som bidrog till valet 

att börja sin karriär som revisorsassistent. En del respondenter svarade med ett fåtal 

huvudsakliga anledningar medan andra tog upp flera olika faktorer till att de valde att börja 

arbeta inom revision. Tabell 2 visar de främsta anledningarna till att börja som revisorsassistent 

som togs upp vid intervjutillfällena. 

 

Tabell 2 – Avgörande anledningar till att börja arbeta som revisorsassistent 

 

Respondent Erfarenhet Kvar i branschen? Avgörande anledningar till att börja  

A 2 år 10 mån Nej Intresse för redovisning, välkänt bolag 

B 2 år Nej Bra start på karriären, ger en gedigen ekonomisk bas 

C 2 år 6 mån Nej Bra start på karriären, man får bra skolning 

D 1 år Nej Bra start på karriären, man lär sig mycket 

E 4 år Nej Läste inriktning revision på universitetet 

F 2 år 10 mån Nej Bra start på karriären, arbetat på byrån tidigare 

G 1 år 6 mån Nej Byråns struktur var lockande, man lär sig mycket 

H 5 år 1 mån Nej Intresse för yrket, lär sig mycket  

I 3 år Nej Bra start på karriären, det är en bra skola 

J 1 år 9 mån Ja Möjligheten att utvecklas, extremt lärorikt 

K 2 år 3 mån Ja Bra interna och externa karriärmöjlighet, lärorikt 

L 4 år 9 mån Ja Bra interna och externa karriärmöjligheter 
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Sju av tolv respondenter (B, C, D, F, I, K, L) sa att en av faktorerna till att de valde att börja 

jobba inom revision var att branschen erbjuder goda karriärmöjligheter.  Respondent C, F, K, 

och L nämnde alla att de inte direkt planerat sin karriär, men var heller inte från början helt 

säkra på att de ville bli auktoriserade revisorer, och att deras val således grundades på att det 

var vidare känt att ett jobb som revisorsassistent var en bra början på karriären. Respondent D 

sa att valet helt var baserat på framtidsutsikterna samt erfarenheten som arbetet ger, och beskrev 

vidare att man får en bred överblick i hur ekonomi fungerar, vilket kan vara till hjälp i 

framtiden.  

 

Respondent K och L sa att valet grundade sig i att det utöver de externa karriärmöjligheterna 

även fanns goda möjligheter att göra karriär internt. Respondent K sa ”man kan ju tjäna väldigt 

mycket pengar i branschen på lång sikt om man väljer att sikta mot auktorisation och ett 

eventuellt partnerskap. Skulle man inte trivas i branschen har man en stor kvalitetsstämpel i 

ryggen. Således är det värsta som kan hända att man inte trivs, men då har man i alla fall en 

väldigt bra erfarenhet på sitt CV.”  

  

Sju av tolv respondenter (B, C, D, G, H, I, K) sa att en av anledningarna till att de valde att 

starta sin karriär som revisorsassistent är för att yrket är väldigt lärorikt. Både respondent B 

och J såg yrket som revisorsassistent som en ”betald vidareutbildning”. Båda två beskrev även 

att det är vidare känt att revisionsbyråer satsar mycket resurser på att utbilda sina 

revisorsassistenter, vilket blev en bidragande faktor till valet att söka sig till 

revisionsbranschen. Respondent M, som är partner och har arbetat i revisionsbranschen i 21 år 

bekräftade att det är mycket fokus på utbildning genom att säga ”nyanställda 

revisorsassistenter kan inte så mycket trots att man gått flera år på universitetet, firmorna ser 

det mer som att ni har vissa egenskaper som är tilltalande och sen formar firman dig. Därför 

läggs det oerhört mycket tid och resurser på utbildning.”  

 

Enbart två respondenter (A och H) uttalade att de hade ett intresse för redovisning och för yrket 

i allmänhet. Respondent A betonade även att byråns varumärke spelade en stor roll i valet om 

att börja arbeta som revisorsassistent, då det var ett välkänt bolag som ingav en bra känsla.  
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5.2 Framtidsplaner vid anställningstillfället 
 

Som en följdfråga till varför man valde att börja som revisorsassistent fick även respondent  

A-L besvara vad deras plan var att göra fem år efter sin påbörjade anställning. Resultaten kan 

utläsas i Figur 2 nedanför. 

 

 

 

Figur 2. Plan vid anställningstillfället 

 

Som figuren visar hade sju av tolv respondenter (A, C, E, F, J, K, L) ingen egentlig plan med 

sin anställning. Med att inte ha en plan med sin anställning menas att respondenterna svarat att 

de varken var inställda på att uppnå auktorisation, eller inställda på att enbart använda arbetet 

som en språngbräda. Respondent C och E berättade att de hade ganska lite koll på vad det 

innebar att arbeta inom revision, och hade därmed som plan att gå in och se hur det kändes. 

Respondent F hade redan innan sina universitetsstudier arbetat på en revisionsbyrå och hade 

en ganska tydlig bild av hur branschen ser ut. Respondent F hade ändå ingen riktig ambition 

att bli auktoriserad, men hade inte heller planerat att byta bransch efter två år. 

  

Tre respondenter (B, D, I) svarade att de visste redan från början att de inte ville bli 

auktoriserade.  
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Respondent B sa ”jag visste att jag inte skulle stanna allt för länge, men på intervjuerna sa 

man såklart att man hade som ambition att bli auktoriserad eftersom det är en 

grundförutsättning för att man ska vara aktuell för jobbet”. Även respondent D var säker på 

att auktorisation inte var slutmålet med anställningen som revisorsassistent.  

Respondent D sa ”jag saknade kurser för att få behörighet till att bli auktoriserad revisor, och 

behövde därför plugga extra kurser. Det visste jag sedan innan att jag inte ville göra, så planen 

var att ta ett eller två år och sedan byta.” Respondent I förklarade att planen var att ta några 

”hundår” för att samla på sig kunskaper och erfarenheter, och sedan ta sig vidare till en annan 

bransch utanför revision.  

  

Det var enbart respondent G och H, som numera båda arbetar som controllers, som hade 

målsättningen att uppnå auktorisation. Respondent G sa ”Auktorisation var min absoluta 

ambition, jag började mer eller mindre plugga för att bli revisor. Man undrar ju lite vad man 

har för sjukdom, men ja jag var väldigt inne på att auktorisera mig.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



31 
 

5.3 Upplevelse av arbetet som revisorsassistent 
 

Respondent A-L fick även beskriva sin upplevelse av arbetet som revisorsassistent i helhet. 

En del respondenter svarade konkret på frågan genom att kort sammanfatta sina upplevelser. 

Andra respondenter resonerade mer fritt och gav ett öppet svar. I tabell 5 nedan går det i korta 

drag att utläsa hur varje respondent upplevde arbetet som revisorsassistent.  

 

Tabell 3 – Upplevelse av arbetet som revisorsassistent 

 

Respondent Erfarenhet Kvar i branschen? Upplevelse av yrket  

A 2 år 10 mån Nej Mycket ansvar, hierarkiskt och lärorikt 

B 2 år Nej Varierande, socialt, oerhört lärorikt 

C 2 år 6 mån Nej Mycket ansvar, oerhört lärorikt, hierarkiskt 

D 1 år Nej Mycket ansvar, utvecklande, lärorikt 

E 4 år Nej Mycket ansvar, inte hierarkiskt, lärorikt 

F 2 år 10 mån Nej Utvecklande, utmanande och lärorikt 

G 1 år 6 mån Nej Varierande, hög arbetsbelastning, lärorikt 

H 5 år 1 mån Nej Varierande, socialt, lärorikt 

I 3 år Nej Lärorikt, hög press 

J 1 år 9 mån Ja Hierarkiskt, roligt, lärorikt 

K 2 år 3 mån Ja Varierande, roligt, extremt lärorikt 

L 4 år 9 mån Ja Mycket ansvar, hög arbetsbörda 

 

Elva av tolv respondenter (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) upplevde arbetet som revisorsassistent 

som lärorikt vilket således blev den mest återkommande beskrivningen av yrket.  

Både respondent B och C beskrev att yrket var ”oerhört lärorikt”. Respondent C menar att 

anledningen till att yrket är så pass lärorikt delvis beror på den tydliga karriärstrappan som 

finns på revisionsbyråer, då den bidrar till att man får ”visa framfötterna” och ta mer ansvar än 

normalt. Respondent C sa även: ”Mina två och ett halvt år är verkligen någon jag värderar 

högt, man lärde sig verkligen otroligt mycket när man väl får arbeta praktiskt och inte enbart 

lära sig teoretiskt. Att jag gjorde de åren på revisionsbyrå är verkligen något jag kommer ha 

nytta av i resten av min karriär”. 
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Anledningen till att yrket är lärorikt sa respondent G beror på att det är ett stort fokus på 

internutbildning. Utbildningstimmarna var enligt respondent G väldigt många, och hela 

utbildningen är uppbyggd på att man ska börja med mer enkla uppgifter för att sedan få göra 

mer avancerade uppgifter med mer ansvar. Respondent G förklarade även att uppdragen 

varierade mellan att man fick revidera små och stora bolag för att man som revisorsassistent 

skulle kunna skapa en bättre helhetsbild. ”Den interna utbildningen är väldigt genomtänkt för 

att man ska kunna lära sig så mycket som möjligt”.  Respondent E var inne på samma spår och 

menar att i och med att de stora revisionsbyråerna är så pass vana att ta emot studenter har de 

blivit väldigt bra på att utbilda någon som är helt grön. Respondent E sa ”de är bra på att 

utbilda och vet att det kostar mycket, så de har verkligen en jättetydlig plan”. 

 

Fem av tolv respondenter (A, C, D, E, L) beskrev att de upplevde att man fick ta mycket ansvar 

som revisorsassistent. Respondent A tyckte att man inte fick ta så mycket ansvar i början, men 

att ansvaret successivt ökar och att man alltid har ett ansvar över revisorsassistenterna som är 

”under” en kullmässigt. Respondent D tyckte att man väldigt snabbt fick ta mycket eget ansvar, 

”redan efter tre till fyra månader gick man på möte själv med en styrgrupp där man fick 

förklara vad man gjorde och ge tips och råd kring redovisningstekniska frågor, det var väldigt 

utvecklande”. Även respondent L, som nyligen blivit auktoriserad revisor beskrev att man 

ganska tidigt får ta mycket ansvar över tämligen stora projekt. ”Att jobba mycket och ta mycket 

ansvar är ju också väldigt givande, dels på så vis att man lär sig mycket men även att man får 

uppskattning av både yngre och äldre kollegor. Det tar mycket men det ger också mycket”. 

 

Det var enbart respondent G och L som benämnde den höga arbetsbelastningen vid frågan om 

hur de upplevde arbetet som revisorsassistent.  Respondent G berättade att man i högsäsongen 

kan behöva ”jobba igenom månader i sträck” och att det är ”långt ifrån 40-timmarsveckor” 

man jobbar. Respondent G berättade även att de långa veckorna inte är något frivilligt, utan det 

är något byrån förväntar sig av en.  Respondent L tyckte att högsäsongsmånaderna kunde bli 

ganska utmanande på grund av den höga arbetsbördan, och beskrev likt respondent G att ”det 

förväntas att man ställer upp”.  

 

Som en följdfråga till hur respondenterna upplevde yrket som revisorsassistent fick även 

respondenterna delge sina tankar kring revisionsbyråernas karriärstege. Samtliga respondenter 

ansåg att trappan var tämligen standardiserad, det vill säga att de flesta assistenterna 
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befordrades vid samma tidpunkt. Respondent A och E beskrev att det enbart var i undantagsfall 

som någon revisorsassistent inte blev befordrad samtidigt som andra, samtidigt som respondent 

C och K berättade att det var ytterst sällan någon ”tog ett extra kliv” och befordrades snabbare 

än resterande kollegor. Respondent G tyckte att den standardiserade karriärstegen är väldigt 

omotiverade.  

 

”Det spelar nästan ingen roll, även om du är jättemycket bättre än någon annan får du samma 

löneutveckling och samma möjlighet att bli senior associate eller manager, det är extremt 

stelbent när det kommer till de delarna. Jag tyckte det var otroligt negativt.” – Respondent G 

 

Respondent G tror att anledningen till att det är så pass standardiserat beror på att byråerna vill 

besvara ryktena om att revisionsbranschen är väldigt hierarkisk. Respondent G sa ” de vill inte 

ha up or out, de tycker att det låter illa, men jag tror ärligt att många egentligen hade 

uppskattat det”. Respondent L ansåg till skillnad från G att den standardiserade trappan är bra 

då den är lätt att förhålla sig till. Som revisorsassistent vet man vad som krävs av en vad gäller 

tekniska färdigheter, ledarskap och marknadsmål. Respondent L sa ”någon har ju tänkt efter 

när man byggt den här modellen, det finns liksom en strävan framåt som jag tror är lockande”. 

 

Trots att revisionsbyråer präglas av en starkt hierarkisk struktur beskrev många respondenter 

att arbetskulturen inte var hierarkisk. Respondent D, E och G, varav alla arbetat på ett större 

kontor berättade att de tyckte att kulturen var öppen och man kunde fråga vem som helst om 

hjälp. Respondent E sa ”Visst att det finns en utstakad väg man ska gå, men där jag jobbade 

var det väldigt högt i tak, och man kunde fråga en partner om hjälp om man ville.  

Det var inte så armbågigt, väldigt bra gemenskap”. Respondent G beskrev kulturen som 

väldigt ”platt”, och att man kunde umgås med, ställa frågor och ha dialoger med alla anställda 

oavsett titel. Även respondent B, H och J, som arbetat på eller fortfarande arbetar på ett mindre 

kontor beskrev även de att arbetskulturen inte var hierarkisk. Respondent B menade att 

karriärstegen som finns på byråer bidrar till att de anställda har tydliga roller, men trots det 

finns det inga ”distinktioner” mellan medarbetare. Respondent H beskrev arbetsklimatet som 

”platt och öppet”. Respondent J som i huvudsak arbetar på ett mindre kontor menar att det 

finns en skillnad på kulturen mellan stora och små kontor.  
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Respondent J sa ”Det blir ett annat arbetsklimat på ett mindre kontor, där finns det inte lika 

höga trösklar mellan de anställda. Jag märker däremot en stor skillnad när jag kommer till 

[ett kontor i en storstad]. Folk som jobbat i bara några år kan vara dryga och otrevliga mot 

revisorsassistenter som nyligen börjat eftersom de inte kan saker, frågar mycket och så vidare”.  

 

5.4 Avgörande anledningar till att sluta 
 

Respondent A-I, vilka samtliga lämnat revisionsbranschen fick besvara vilka de avgörande 

faktorerna var som bidrog till valet att säga upp sig. Tabell 6 nedan visar de främsta 

anledningarna.  

 

Tabell 4 – Avgörande anledningar till att sluta  

 

Respondent Erfarenhet Avgörande anledningar till att sluta 

A 2 år 10 mån Lönen, tröttnade på arbetsuppgifterna  

B 2 år Lönen, högsäsongen, såg inte sig själv som revisor 

C 2 år 6 mån Opartiskheten, hög arbetsbelastning 

D 1 år  Lönen, hög arbetsbelastning 

E 4 år Såg inte sig själv som revisor, hög arbetsbelastning 

F 2 år 10 mån Såg inte sig själv som revisor, hög arbetsbelastning  

G 1 år 6 mån Ville ha mer analytiska arbetsuppgifter  

H 5 år 1 mån Såg inte sig själv som revisor, bakåtsträvande arbete 

I 3 år  Såg inte sig själv som revisor, timrapporteringen 

 

Fem av de nio respondenter som lämnat branschen (B, E, F, H, I) svarade att en av 

anledningarna till att de valde att säga upp sig var att de efter ett tag insåg att de inte kunde se 

sig själv som auktoriserad revisor. Respondent B beskrev att auktoriserade revisorer och 

partners ”jobbar konstant” vilket inte passar in i det liv respondent B vill ha. Både respondent 

E och H, som arbetade en längre tid som revisorsassistenter förklarade att de kom till ett vägskäl 

där det var dags att antingen skriva provet för att bli auktoriserad, eller att se sig om efter något 

annat. Respondent E kände inte att auktorisation var särskilt lockande, mest på grund av 

arbetsbördan och den höga stressnivån. Respondent H kunde inte heller se sig själv i rollen som 
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auktoriserad revisor, då yrket blir mer säljfokuserat, och kretsar mer kring att få in nya kunder 

och vara lönsam för byrån.  

 

Det var även fem av nio respondenter (B, C, D, E, F) som svarade att en av de avgörande 

anledningarna till att säga upp sig var den höga arbetsbelastningen som främst uppstår under 

den tidigare nämnda högsäsongen. Respondent B menar att den höga arbetsbördan är ett 

resultat av att man som revisorsassistent är en konsult och att man blir debiterad per timme, 

vilket respondent B ser en viss problematik i då byråerna prioriterar kvantitet före kvalitet. 

Respondent C är inne på samma spår som B, och sa ”det är i slutändan debiterade timmar som 

i slutändan avgör vad som blir lönsamhet. Det driver ett ledarskap som främjar övertid.” 

 

Tre av nio respondenter (A, B, D) såg lönen som en avgörande faktor till att lämna 

revisionsbranschen. Respondent A visste att det fanns möjligheter att både få en högre lön men 

samtidigt lägre arbetsbörda. Både respondent B och D tyckte att löneutvecklingen var för svag. 

Respondent D berättade att trots att hen vid lönerevisionen fått utmärkta betyg på alla 

värderingar var löneökningen relativt låg.  

 

Tre av nio respondenter (A, G, H) tyckte att arbetsuppgifterna inte var tillräckligt 

tillfredsställande. Respondent A kände efter några år på byrån att arbetet som revisorsassistent 

var ganska inrutat, med snarlika processer där man hela tiden gör samma sak. Respondent G 

ville ha mer analytiska arbetsuppgifter, och kände att det vore roligare att arbeta på ett företag 

där man kan bli riktigt införstådd i verksamheten. Respondent G sa ” Man är som konsult ute 

på en massa uppdrag och hos massa kunder och så kommer man med förslag på saker man 

kan förbättra och göra, men det är inte du som får vara med och skapa och göra dessa 

förbättringar. Du bara levererar en idé så får man se vad som händer kanske nästa år man 

kommer dit.” Respondent H ansåg att man arbetar mycket bakåtsträvande och får således inte 

använda de kompetenser man utvecklat under åren som revisorsassistent. Respondent H 

beskrev att man hade kunskapen som krävs för att ge förslag till förbättringsåtgärder, men att 

det inte fanns tillräcklig möjlighet att implementera dessa åtgärder eftersom man alltid arbetade 

”bakåt i tiden”. Respondent H sa till exempel att ”Du granskar liksom något i mars som hände 

förra året.  Således blev man begränsad i sin möjlighet att påverka. Jag kände att jag ville 

påverka mer, och vara mer framåt- än bakåtsträvande.” 
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Respondent C kände att en avgörande anledning till valet att lämna revisorsyrket var att det 

fanns en brist på objektivitet på byrån. Respondent C beskrev att det fanns tillfällen då cheferna 

tyckte det var bättre att inte ”stöta sig” med kunder, eftersom det är en hård konkurrens om 

kunderna byråerna sinsemellan. Då kunde man istället släppa igenom saker, som inte borde 

släppas igenom, enbart för att vara kunden till lags. Respondent C sa ”opartiskheten var en sak 

som jag kände att jag inte kunde stå för om jag skulle fortsätta min karriär som revisor.”    

 

5.5 Förväntningsgap 
 

Teori som är specifik för revisionsbranschen har funnit att ett gap mellan förväntningar och 

verklighet kan resultera i en högre personalomsättning. Därmed fick både nuvarande och 

tidigare revisorsassistenter besvara om deras förväntningar av arbetet som revisorsassistent 

motsvarades av verkligheten. Figur 3 nedan visar svaren.    

 

 

Figur 3. Förväntningsgap 

 

Fem av tolv respondenter (A, B, F, G, I), varav samtliga valt att lämna revisionsbranschen, 

svarade att deras förväntningar av arbetet som revisorsassistent infriades. Både respondent F 

och G hade tidigare arbetat på eller gjort ett internship på en revisionsbyrå, och hade således 

realistiska förväntningar av hur det vara att arbeta som revisorsassistent.  

Respondent B hade skrivit sitt examensarbete om revisionsbranschen och hade därför skapat 

en bra bild av hur arbetet skulle se ut. 
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Det var även fem av tolv respondenter (C, D, J, K, L) som svarade att deras förväntningar inte 

infriades.  Både respondent C och K tyckte att man lärde sig mycket mer än förväntat och det 

är något båda värdesätter väldigt mycket. Dock ansåg även respondent C att opartiskheten eller 

oberoendet som revisionsbyråerna marknadsför starkt ibland inte fanns där och beskriver det 

som att ”i slutändan granskar man den som matar en”. Respondent C kände att det kunde leda 

till intressekonflikter, då man som auktoriserad revisor eller partner inte vill tappa sina kunder.  

Två respondenter (D och J) svarade att deras förväntningar inte motsvarades av verkligheten, 

fast på ett positivt sätt. Respondent D förväntade sig att arbetet som revisorsassistent handlade 

mycket om att ”sitta tyst och jobba i Excel” men att det istället var mycket kundkontakt, och 

framförallt roligare än förväntat. Respondent J kände också att arbetet var roligare än förväntat 

och säger att det förmedlas en väldigt dyster bild av hur det är att arbeta med revision. 

Respondent J trodde att det skulle vara mer ”meningslöst jobb med lite ansvar” men istället 

fick man redan i ett tidigt stadium vara involverad i många olika processer, ta mycket ansvar 

och känna sig uppskattad för sitt arbete.  

 

Två av respondenterna (E och H) svarade att de inte riktigt hade några förväntningar på yrket 

innan de började. Trots det beskriver de båda en god upplevelse av branschen. Respondent E 

ansåg att tiden som revisorsassistent var väldigt rolig och lärorik, men att arbetsbelastningen 

ibland kunde bli påfrestande. Respondent H beskrev att byrån var väldigt bra på att fånga upp 

revisorsassistenters personliga intresseområden och därefter integrera dem i arbetsuppgifterna.  

 

Även i intervjun med respondent M, som är partner och kontorschef, diskuterades ämnet 

förväntningar. Respondent M menar att nyutexaminerade studenter kan ha en bild av hur 

revisionsbranschen är som inte är verklighetstrogen, och att framförallt högsäsongen kan bli 

utmanande för många. ”När det är högsäsong och man börjar trycka 50-60 timmar då börjar 

folk vackla och tycka det är jobbigt, vi har en affärsmodell som styrs av kunderna där kunderna 

exempelvis vill ha en leverans vecka 7 och kan inte vänta till vecka 25. Allt måste göras nu”.  

Respondent M menar vidare att revisionsbyråer är bra firmor som tar hand om sina anställda, 

men att nyanställda ibland inte är beredda på vad som komma skall, och inte redo att ”borra 

ner huvudet och köra på”. Branschen behöver således anpassa sig till detta då dagens 

generation värderar sin fritid mycket mer, och byråerna måste försöka skapa större flexibilitet 

för personalen.   
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5.6 Externa jobbmöjligheter 
 

Respondenterna A-L har även fått besvara hur de upplevde externa jobbmöjligheter under sin 

tid som revisorsassistent. Tabell 7 nedanför visar hur respondenterna svarade. 

 

Tabell 5 – Upplevelse av externa jobbmöjligheter  

 

Respondent Erfarenhet Kontorsstorlek Upplevelse av externa jobbmöjligheter 

A 2 år 10 mån Stort Mycket bra 

B 2 år  Litet Bra  

C 2 år 6 mån Litet Bra men inte som i storstäderna 

D 1 år Stort Mycket bra 

E 4 år Stort Mycket bra 

F 2 år 10 mån Stort Mycket bra 

G 1 år 6 mån Stort Mycket bra 

H 5 år 1 mån Litet Bra 

I 3 år Stort Mycket bra 

J 1 år 9 mån Litet Bra men inte som i storstäderna 

K 

L 

2 år 3 mån 

4 år 9 mån 

Stort 

Stort 

Mycket bra 

Mycket bra 

 

Åtta av tolv respondenter (A, D, E, F, G, I, K, L) beskrev på ett eller annat vis att de upplevde 

de externa jobbmöjligheterna som mycket bra. Samtliga av dessa arbetar eller arbetade på ett 

stort kontor, d.v.s. ett kontor som ligger i en av Sveriges storstäder. Både respondent D och E 

berättade att rekryterare började höra av sig redan efter ett år. Respondent E sa till exempel 

”Det var rekryterare som började ringa när jag jobbat i ett år. Sen har de ju ringt. Man har 

känt sig ganska attraktiv med tanke på hur mycket de ringer och på hur många erbjudanden 

man fått”. Respondent A och F berättade att det främst var efter år två som rekryterare började 

ringa. Respondent A beskrev att det kunde skilja sig mycket på de erbjudanden man fick, att 

vissa erbjudanden mer kändes som ren marknadsföring medan andra erbjudanden var 

personligt riktade och till mer kvalificerade jobb. Även de respondenter som inte arbetade i en 

storstad upplevde jobbmöjligheterna som goda. Respondent C och J fick båda en del 

erbjudanden men menar att efterfrågan av revisorsassistenter är större i storstäderna. 
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Respondent J, som just nu arbetar som revisorsassistent sa ”Ja, lite rekryterare har börjat höra 

av sig nu, men det ska tilläggas att jag jobbar i en mindre stad och således är det naturligt att 

det inte är samma tryck som i de större städerna. I en mindre stad så tror jag det kan ta lite 

längre tid, men man är ju ändå helt klart eftertraktad. Annars kan man söka sig själv till en 

större stad för att få jobb, vilket en del före detta kollegor gjort och de har löst bra tjänster 

utan problem”. 

 

Något annat som togs upp när frågan om externa jobbmöjligheter ställdes var att kunderna som 

revideras ibland kunde erbjuda jobb. Respondent L berättade att kunderna inte frågar rakt ut 

om man vill börja jobba där, men att vissa kunder ”sonderar terrängen” för det. Respondent J 

berättade detsamma, att kunderna ”frågar sig för lite” när de ska anställa en ny person till sin 

verksamhet, och berättar vidare att det funnits en del tidigare kollegor med längre erfarenhet 

som fått tunga poster i bolag som de tidigare reviderat. Även respondent K beskrev fenomenet 

om att kunder vill anställa revisorer: 

 

”Många kollegor har ju blivit rekryterade av sina kunder också, varför ska ett företag lägga ut 

en kall annons för exempelvis en controller, när de istället kan anställa managern i 

revisionsteamet som förmodligen kan mer om verksamheten än 90 % av de som faktiskt jobbar 

där? Ett av våra kontor fick problem med detta när vi signade en ny kund, den nya kunden 

snodde då våra främsta revisorer till sitt bolag” – Respondent K 

 

Både de nuvarande och tidigare revisorsassistenterna fick även svara på vad det är för slags 

tjänster som erbjuds. De tjänster som nämndes mest frekvent var financial controller och 

business controller men även redovisningsekonom samt intern revisor. Respondent G menar 

att det är väldigt många som går mot controlling, då det ”ligger ganska nära revision”.  

 

Även rekryterarna fick frågan om vilka tjänster som de brukar anlita tidigare revisorsassistenter 

till, och svaret var även här att många börjar arbeta som controller. Respondent O beskrev att 

90 % av alla revisorsassistenter vill gå mot controlling, men att vissa även kan ta en 

specialistroll inom exempelvis IFRS eller intern kontroll. Även respondent N menar att många 

revisorsassistenter vill bli controllers: ”controlling har lite samverkan med revision i det här 

att man får siffrorna från en årsredovisning, det som händer när man blir exempelvis business 

controller sen är att du tar siffrorna och lägger en plan för framtiden, du får faktiskt göra 
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något med siffrorna som du kan använda senare i din verksamhet. När man är revisor får man 

bara se siffrorna, och kan inte göra så mycket med dem”. 

Respondent M, som är partner och kontorschef på en Big 4-byrå fick också svara på vad det är 

för tjänster som revisorsassistenterna vanligtvis blir erbjudna. Svaret var även här controller, 

men att mer seniora personer med bakgrund inom revision kan få erbjudanden till tjänster 

såsom ekonomichef, redovisningsansvarig och i vissa fall VD. Respondent M menar att de 

tunga posterna dock blir mycket svårare att uppnå om man lämnar branschen tidigt.  

 

”Din resa mot att bli VD är betydligt svårare om du slutar tidigt, men att många lämnar 

branschen tidigt är väl en produkt av att arbetsmarknaden är så het just nu. Får man ett 

jobberbjudande med lite högre lön kan det bli väldigt frestande. Jag tycker dock att man bör 

se sin karriär mer som ett maratonlopp och inte ett hundrameterslopp. Om man håller huvudet 

kallt och stannar lite längre kan man få betydligt mer attraktiva erbjudanden längre fram. Jag 

förstår inte denna fascination med att rulla iväg så tidigt” – Respondent M  
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5.7 Kompetenser 
 

Samtliga 17 respondenter har svarat på vilka kompetenser man utvecklar som revisorsassistent. 

I tabell 8 nedan visas de främsta kompetenser som respondent A-L anser sig har erhållit under 

sina år som revisorsassistent. 

 

Tabell 6 – Utvecklade kompetenser under tiden som revisorsassistent  

 

Respondent Erfarenhet Utvecklade kompetenser 

A 2 år 10 mån Redovisning, projektledning, hantera teams 

B 2 år Redovisning, interna processer, dataanalys 

C 2 år 6 mån Redovisning, kunna arbeta i ett högt tempo, tidsplanering 

D 1 år Redovisning, verksamhetsstyrning, inblick i branscher 

E 4 år Redovisning, ledarskap, förståelse för företagande 

F 2 år 10 mån Redovisning, projektledning, stresshantering 

G 1 år 6 mån Redovisning, interna processer, verksamhetsstyrning 

H 5 år 1 mån Dataanalys, inblick i branscher, social kompetens 

I 3 år Projektledning, arbeta effektivt, flexibilitet 

J 1 år 9 mån Redovisning, inblick i branscher, juridik 

K 4 år 9 mån Redovisning, tidsplanering, social kompetens 

L 2 år 3 mån Redovisning, juridik, ledarskap 

 

Tio av tolv respondenter (A, B, C, D, E, F, G, J, K, L) svarade att de lärt sig mycket om 

redovisning under tiden som revisorsassistent. Att man som revisorsassistent blir kunnig inom 

redovisning var enligt många respondenter ganska självklart, då det är redovisningen man 

granskar. Som revisorsassistent blir man duktig på redovisningsmetodik, värderingsfrågor samt 

att man får en förståelse för hur resultat- och balansräkningen hänger ihop. Respondent B 

nämnde att man redan efter en kort tid som revisorsassistent kan analysera och tolka hur en 

händelse i ett bolag ger en ”output” i redovisningen. 

 

Sex av tolv respondenter (B, D, E, G, H, J) har i olika termer beskrivit att en av de främsta 

kompetenser man utvecklar som revisorsassistent är en förståelse för hur olika verksamheter 

fungerar. Med tanke på att en revisorsassistent granskar väldigt många olika typer av bolag, 
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d.v.s. både stora, medelstora och mindre bolag som verkar i olika branscher, får man en bred 

förståelse för hur olika verksamheter drivs. Respondent B beskrev att man blir trygg i 

förståelsen för olika flöden och processer i olika företag, då man som revisorsassistent går 

igenom olika processer i företag, såsom en inköpsprocess eller försäljningsprocess. Vidare sa 

respondent D att man får en bred förståelse för verksamhetsstyrning, då en del av revisionen 

består av att granska den interna kontrollen. Både respondent G och H betonade att man som 

revisorsassistent skapar en förståelse för olika flöden och hur de påverkar en verksamhet. De 

båda beskrev även att de har en stor användning av denna kunskap i deras nuvarande operativa 

roller som controllers. Respondent G sa ”man går igenom så fruktansvärt många processer på 

olika företag, så man lär sig förstå hur saker och ting hänger ihop. Det är ju det som hjälper 

en att förstå vad som faktiskt döljer sig bakom de faktiska siffrorna i själva redovisningen. Den 

erfarenheten tycker jag är guld värd.” Vidare menar respondent H att man har nytta av att ha 

reviderat både bra bolag som styr sin verksamhet på ett effektivt sätt, men även sämre bolag 

där man kan ”benchmarka” mot det bra exemplet, och fundera på varför saker och ting inte 

fungerar lika bra i detta företag. Således menar respondent H att man på ett mer underbyggt 

sätt kan fatta beslut om exempelvis effektiviseringsåtgärder, i jämförelse med någon som 

endast arbetat internt i en verksamhet. 

 

Ett flertal respondenter nämnde även kompetenser som inte är rent kunskapsmässiga, utan 

istället ”mjuka värden” som respondent F uttryckte det. Respondent A och F beskrev att när 

man blivit mer senior i sin roll som revisorsassistent får mycket utbildning inom 

projektledning, och man lär sig hantera och leda ett revisionsteam. Även respondent M 

betonade att man som revisorsassistent blir duktig på projektledning. 

  

”Jag pratade med en rekryterare om det för någon vecka sen om att man som revisorsassistent, 

om man stannar tillräcklig länge, blir en oerhört duktig projektledare. Om vi säger då att du 

blir revisionsansvarig så har du ju ett team, och det är ditt jobb att hålla ihop denna revision 

från start till mål. Du kan ha folk från olika kontor och måste hålla allt igång. Man är spindeln 

i nätet som ser till att allting flyter, det tror jag är en viktig egenskap.” – Respondent M 

 

Respondent E och L berättade att man får mycket utbildning inom ledarskap, och att man 

ganska snabbt får ansvar över ett revisionsteam. Vidare beskriver respondent H och K att man 

utvecklar en god social kompetens då man arbetar med många olika kunder och i olika team.  
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Respondent K sa ”Personalen på en ekonomiavdelning kanske inte alltid är glada att man 

kommer och rotar i deras papper. Det måste man lära sig hantera, man måste kunna ta kunden 

på ett bra sätt”. 

 

Respondent N-Q som samtliga arbetar inom rekrytering, ansåg att en bakgrund inom revision 

är en attraktiv erfarenhet för att fylla specifika funktioner i ett företag. För att veta varför det 

är så fick även respondent N-Q besvara vilka attraktiva kompetenser de anser att en 

revisorsassistent besitter. Svaren visas i tabell 9 nedan. 

 

Tabell 7 – Attraktiva kompetenser hos revisorsassistenter  

 

Respondent Attraktiva kompetenser hos revisorsassistenter 

N Redovisning, lagstiftning, social kompetens, van vid ett högt tempo 

O Förståelse för olika företag, social kompetens, hantera stress 

P Redovisning, lagstiftning, hantera stress, social kompetens 

Q Redovisning, flexibilitet, social kompetens, helhetsbild över företag 

 

Samtliga rekryterare ansåg att revisorsassistenter utvecklar en god social kompetens då man 

som revisorsassistent är ute och arbetar i många olika miljöer med olika kunder. Respondent 

O förklarade att just den sociala biten är en bra merit och något som värderas högt bland 

rekryterare. Det kan finnas stora skillnader i exempelvis ägarstruktur och storlek beroende på 

vilket uppdrag man som revisorsassistent får. En revisorsassistent får både erfarenhet av att 

jobba mot ekonomichefer på stora koncerner, men även mot avdelningar och funktioner som 

står längre ner i hierarkin. Revisorsassistenter får därmed erfarenhet av att arbeta mot olika 

kontaktytor på företag.  Respondent Q menar vidare att man som revisorsassistent kommer in 

i en ”professionell kontext” där man är en konsult som ska representera bolaget, samt att 

revisorsassistenter snabbt lär sig att agera ”konsultmässigt”. Respondent Q ansåg även att det 

är det konsultmässiga som skiljer revisorsassistenter från andra personer med liknande 

akademisk bakgrund, just det att man som revisorsassistent lär sig hur man på ett bra sätt ska 

agera i möten med kunder. Respondent N, O och P menar även att det intensiva arbetstempot 

som präglar yrket under högsäsong bidrar till att revisorsassistenter utvecklar en rad intressanta 

egenskaper. Revisorsassistenter blir vana vid att hantera deadlines som kan uppkomma med 

kort varsel. Det är ett extremt högt arbetstempo under högsäsong, då revisorsassistenterna 
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förväntas utföra sina uppdrag på ett noggrant och korrekt sätt, vilket kan vara lättare sagt än 

gjort. Respondent P menar att några års erfarenhet på revisionsbyrå väger tungt vid 

rekryteringar, eftersom de vet att dessa individer är vana vid att arbeta i ett högt tempo samtidigt 

som de är tvungna att hålla huvudet kallt och fatta rationella beslut i pressade situationer. 

Respondent O är inne på samma spår, och anser att om man arbetat några år på en revisionsbyrå 

blir det ett ”kvitto” på att man klarar att arbeta i en intensiv arbetsmiljö. Respondent N menar 

även att de blir duktiga på att planera sin tid och arbeta effektivt. Revisorsassistenterna 

fakturerar sina kunder per timme, och därför måste de dokumentera och ha belägg för varje 

fakturerad timme. 

 

När det kommer till de faktamässiga kunskaperna beskrev respondent N, P och Q att 

revisorsassistenter utvecklar en naturlig detaljkunskap kring redovisningstekniska frågor, samt 

att de även är väldigt uppdaterade kring nya regelverk, skatteregler och andra juridiska aspekter 

som företag måste anpassa sig till. Respondent Q menar att de kunskapsmässiga kompetenserna 

kan skilja sig beroende på hur stor eller liten byrå och stad man arbetat i. Respondent Q ser en 

skillnad i att exempelvis revisorsassistenter som har jobbat i en större stad, med börsnoterade 

bolag utvecklar särskilda detaljkunskaper inom exempelvis IFRS och andra regelverk och 

frågor som rör börsnoterade bolag. Medan om man istället arbetat med mindre bolag oftast har 

en bättre helhetsförståelse för bolaget man reviderar, och för själva redovisningen i sig, men 

saknar erfarenhet från att arbeta med större börsnoterade bolag och de komplexa frågor som 

kan uppstå där. 

 

Respondent N och P berättade även att en attraktiv egenskap hos revisorsassistenter är att de 

från början fick arbetet som revisorsassistent. Respondent N sa ”De nyutexaminerade som tas 

in vet vi ju att de går igenom en del tester vilket sätter en hög standard på personerna som de 

faktiskt tar in. Så oavsett hur det går som revisor sätts det en ganska hög ribba. Det säger 

något om man över huvud taget togs in, det är en kvalitetsstämpel.” Respondent P beskrev 

detsamma, att revisorsassistenter i många fall genomgått långa anställningsprocesser, men även 

att man som rekryterare vet att revisionsbyråerna lägger otroligt mycket tid på utbildning och 

att inlärningskurvan är brant, vilket i sig även det blir en kvalitetsstämpel. Det var även tidigare 

revisorsassistenter som tog upp att revisionsbyråernas varumärke fungerar som en 

kvalitetsstämpel. Respondent A gjorde en jämförelse med lumpen ”det är lite som lumpen var 

för några år sedan, har man orkat stanna i branschen i 2-3 år blir det ett bevis på att man inte 
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är helt oblyg för att jobba väldigt mycket i perioder. Man har även klarat en del rigorösa 

anställningstester, och har även fått fast tjänst och blivit befordrad. Man har en 

kvalitetsstämpel i ryggen från varumärket.” Respondent C menar att kvalitetsstämpeln grundar 

sig i den stora mängd internutbildning som finns på revisionsbyråer och beskriver att det blir 

en ”kvalitetssäkring att man kan sin redovisning”.  

 

5.8 Bra start på karriären 
 

Som en sista del av intervjun med de tidigare revisorsassistenterna (A-I) fick de svara på om 

de anser att arbetet som revisorsassistent var en bra start på deras karriär. Om svaret var ”ja” 

fick respondenten även svara på huruvida de visste att det var en bra start på karriären innan 

de tackade ja till jobberbjudandet. Tabell 10 nedan visar resultaten från de båda frågorna.  

 

Tabell 8 – Bra start på karriären 

 

Respondent Bra start på karriären? Visste du det innan du tog jobbet? 

A Ja Ja, det fick jag reda på under universitetstiden 

B Ja Ja, det fick jag reda på under universitetstiden 

C Ja Ja 

D Ja Ja, det fick jag reda på under universitetstiden 

E Ja Ja, det fick jag reda på under universitetstiden 

F Ja Ja 

G Ja Ja 

H Ja Ja, det fick jag reda på under universitetstiden 

I Ja Ja, det fick jag reda på under universitetstiden 

 

Samtliga respondenter anser att arbetet som revisorsassistent var en bra start på karriären. Både 

respondent A och B beskrev att arbetet gav ”en bra grund att stå på” då man lär sig väldigt 

mycket. Respondent B och E menar också att man skapar ett brett nätverk, både internt bland 

kollegor och externt med de kunder man reviderat. Respondent G beskrev vidare att det är en 

bra start på karriären eftersom arbetet som revisorsassistent ”inte stänger några dörrar”, 

och att erfarenheten ses som meriterande oavsett vad man vill göra i framtiden. Respondent G 

menar att anledningen till att revisionsbranschen fungerar som en språngbräda till andra yrken 
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främst beror på revisionsbyråerna, respondent G sa ”varumärkena som finns i 

revisionsbyråerna är ju extremt starka, det skriker ju kunskapsintensivt om dem. Jag tror att 

många rekryterare dras med i det och att det finns en fluga kring det”. Respondent L, som 

arbetar kvar i branschen och som nyligen blivit auktoriserad revisor tror att arbetet som 

revisorsassistent är en bra språngbräda dels för att man får en bra teknisk grund, där man 

erhåller en stor mängd kunskapsmässiga kompetenser, men även att man som revisorsassistent 

utvecklar många personliga kvaliteter som också ses som attraktiva av rekryterare.  

 

Samtliga respondenter svarade även att de visste att arbetet som revisorsassistent var en bra 

start på karriären, innan de tackade ja till jobberbjudandet. Sex av nio respondenter (A, B, D, 

E, H, I) berättade att de fick reda på det under universitetstiden. Respondenterna svarade att 

det främst var under mässdagar och liknande där man fick möjlighet att träffa alumner som 

arbetade som revisorsassistenter, som då berättade att branschen erbjuder goda 

karriärmöjligheter.  
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6. Analys 

 
Analysavsnittets huvudteman har baserats på empirins resultat, där vi framförallt valt att lyfta 

fram huvudteman som kan kopplas till studiens syfte. 

 

6.1 Bra start på karriären 

 

Att arbetet som revisorsassistent erbjuder goda karriärmöjligheter blev tillsammans med det 

faktum att arbetet är lärorikt, de mest nämnda faktorerna till att de tidigare revisorsassistenterna 

samt de respondenter som stannat i branschen valde att börja sin karriär inom revision. Av de 

respondenter som lämnat branschen svarade samtliga att de redan innan de tackade ja till jobbet 

visste att arbetet som revisorsassistent är en bra start på karriären. Majoriteten svarade att det 

är något som uppdagas under universitetstiden, under exempelvis mässdagar, där man kommer 

i kontakt med äldre studenter och alumner som berättar att revisionsbranschen är en bra väg att 

gå.  

 

Anledningen till att respondenterna såg arbetet som revisorsassistent som en bra start på 

karriären var enligt många respondenter mängden tid som byråerna lägger på att utbilda 

revisorsassistenter. Vissa beskrev jobbet som en ”betald vidareutbildning” eller en 

”fortsättning på plugget”. Det är ingen hemlighet att byråerna har ett stort fokus på utbildning. 

Samtliga Big 4-byråer uttalar själva på sina hemsidor att den interna utbildningen och 

medarbetarnas utveckling är central för att revisorsassistenterna ska uppnå sin fulla potential. 

Flera respondenter beskrev att byråerna har en tydlig plan för hur revisorsassistenterna ska lära 

sig så mycket som möjligt på kort tid, men även att utbildningen fortsätter flera år framåt, där 

nya kompetenser såsom ledarskap och projektledning integreras. Att byråerna lägger mycket 

fokus på utbildning bekräftades av respondenterna när de fick beskriva sin upplevelse av 

arbetet som revisorsassistent. Med undantag för en respondent beskrev alla respondenter 

arbetet som revisorsassistent som väldigt lärorikt. Vissa respondenter berättade att man redan 

efter några månader fick ta ett stort ansvar och själv bemöta och bistå kunder med rådgivning. 

 

”Jag tror inte jag själv förstår hur mycket jag har lärt mig denna tid” – Respondent K 
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Av de tolv respondenter som antingen lämnat eller valt att stanna kvar i revisionsbranschen var 

det enbart två som från början hade ambitionen att uppnå auktorisation. Av de övriga tio var 

det tre som redan från början visste att de skulle sluta efter några år, och resterande hade ingen 

plan med sin anställning utan ville se hur det kändes och ta det som det kommer. 

Revisionsbranschen har en speciell struktur som är hierarkisk uppbyggd där slutmålet är att 

uppnå auktorisation. Som det visat sig är det få som själva har det slutmålet, och ser istället 

arbetet som en möjlighet att lära sig mycket och få en bra start på sin karriär. En del 

respondenter beskrev även valet att börja inom revision som ett riskfritt val, då det värsta som 

kan hända är att man inte trivs, och då har man ändå fått en starkt meriterande erfarenhet. Andra 

respondenter betonade den breda kompetens man erhåller, och att om man inte trivs inom 

revision har man nytta av sina erfarenheter i många andra branscher.  

 

Sammantaget ses revisionsbranschen som en bra start på karriären då den inte bara erbjuder 

goda möjligheter att avancera i den givna karriärstegen som finns på byråerna, där auktorisation 

och ett eventuellt partnerskap kan uppnås. Man har även lätt för att ta sig vidare utanför 

branschen, då man tack vare den stora mängden utbildning får en stor och bred kunskapsbas 

som ses som meriterande för många andra branscher.  

 

6.2 Auktorisationen blir ett vägskäl 

 

Fem av nio respondenter svarade att den främsta anledningen till att de valde att säga upp sig 

var att de inte kunde identifiera sig i rollen som auktoriserad revisor, vilket också blev den mest 

nämnda anledningen till att sluta som revisorsassistent. Flera respondenter som arbetat lite 

längre och närmade sig auktorisation beskrev det som att man kom till ett vägskäl, där man 

antingen valde att skriva provet och sedan arbeta som auktoriserad revisor resten av livet, eller 

att man sa upp sig för att arbeta i en annan bransch. Även respondenter som fortfarande arbetar 

som revisorsassistent berättade att det var vanligt att kollegor säger upp sig när det blir dags att 

avlägga revisorsexamen.  

 

“Jag kom väl till en punkt där jag antingen skulle skriva provet eller testa något annat. Jag 

hade jobbat i fem år och således var det dags att bli auktoriserad om jag ville fortsätta på 

revisionsspåret. Det var lite av ett vägskäl.” – Respondent H 
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Även respondenter med kortare erfarenhet sa upp sig på grund av att de inte kunde se sig själva 

som revisor. Som revisorsassistent arbetar man ibland nära partners och auktoriserade 

revisorer, och kan således skapa en bild av hur det är. Många respondenter menade att de 

auktoriserade revisorerna är stressade året runt och arbetar väldigt mycket övertid.  

 

“Jag gillar respekten yrket medför och att man har personlig kontakt med kunder, och blir mer 

av en konsult än bara någon som granskar. Men de som är partners eller auktoriserade jobbar 

konstant.” – Respondent B 

 

När man redan i ett tidigt skede inte kan se sig själv som auktoriserad revisor blir det således 

svårt att motivera sig till att avancera i karriärstegen, och valet att säga upp sig blir lockande.  

Ämnet auktorisation diskuterades även med de nuvarande revisorsassistenterna. Dessa 

respondenter menar inte att auktorisation behöver vara något vägskäl, och att de externa 

jobbmöjligheterna endast blir bättre om man väljer att avlägga revisorsexamen. 

  

“Ju mer jag har jobbat, desto mer inser jag hur vettigt det är att bli auktoriserad. Som 

auktoriserad blir du även mer eftertraktad om man ska se ur ett personligt perspektiv, man får 

ett bevis eller kvitto på att jag kan detta, vilket väger tungt oavsett om det är inom 

revisionsbranschen man vill fortsätta.” – Respondent J  

 

Att lämna innan auktorisationen kan bli ett enkelt val för de som inte kan identifiera sig själva 

med rollen som revisor. Dock kan det ur ett karriärmässigt perspektiv vara en god idé att uppnå 

auktorisation för att stärka sina externa jobbmöjligheter, då man inte bara har erfarenhet av att 

arbeta inom revision, utan även ett bevis på att man kan revision. Däremot kan auktorisationen 

av många ses som en barriär, och således blir det enbart de som verkligen känner att yrket 

passar dem som väljer att gå hela vägen. 
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6.3 Otillräcklig arbetstillfredsställelse 

 

Revisionsbranschen präglas av en intensiv högsäsong som vanligtvis pågår under de första 

månaderna efter årsskiftet. Högsäsongen kan innebära långa arbetsdagar och hög press för 

revisorsassistenterna då de måste förhålla sig till kundernas korta deadlines. Den hektiska 

högsäsongen resulterar i en hög arbetsbelastning på revisorsassistenterna, och den höga 

arbetsbelastningen blev även en av de mest nämnda anledningarna till att de tidigare 

revisorsassistenterna valde att säga upp sig. Respondent M, som är partner och auktoriserad 

revisor menar att högsäsongen beror på att branschen styrs av kundernas önskemål, och att 

kunderna vill att allting ska göras direkt. 

  

“Om man ska använda hockeytermer, så har vi inte personal som kan sitta på bänken i 7 

månader och hoppa in när det börjar bli mycket att göra. Många tycker att det är en hård 

utmaning.” – Respondent M 

 

Andra respondenter menar att den höga arbetsbelastningen har sin grund i att man som 

revisorsassistent är en konsult, och att det är de debiterade timmarna som avgör vad som blir 

lönsamheten för byråerna. Det kan således skapa en förvirring hos revisorsassistenterna, då 

man inte vet om man ska arbeta effektivt för att gynna kunden, eller försöka debitera så många 

timmar som möjligt för att skapa lönsamhet till byrån. Andra respondenter beskrev att 

timrapporteringen i samband med högsäsongen skapar en stress. Respondent I menade att det 

blir som värst när man arbetar med mindre bolag, som kan ha korta deadlines i kombination 

med stränga budgetar. Högsäsongen blir då stressfylld i och med att man både måste förhålla 

sig till kundernas korta deadlines, men samtidigt bibehålla en högkvalitativ granskning. 

 

Både tidigare och nuvarande revisorsassistenter beskrev även att den övertid som uppstår under 

högsäsongen är något som förväntas, och att arbeta övertid blir således inte något frivilligt. 

Respondent L, som arbetar med större bolag berättade att högsäsongen ibland kunde pågå från 

september till april, vilket kunde bli tämligen utmanande. Respondent G, som lämnat branschen 

och numera arbetar som controller förklarade “jobbar jag mycket nu är det för att jag vill det. 

Men i revisionsvärlden så förväntas det liksom, får du en uppgift ska du lösa den”. 

 



51 
 

Respondent M har noterat att det i senare tid är fler som lämnar revisionsbranschen på grund 

av arbetsbelastningen, och att det för cirka tre år sedan inte var lika vanligt. Respondent M tror 

att det är en produkt av tiden, en generationsfråga, där anställda nuförtiden värderar sin fritid 

mer. Respondent M beskrev vidare att det är en fråga som diskuteras inom ledningen, och något 

som byråerna måste ta hänsyn till.  

  

“Byråerna har inte ställt om till den här nya verkligheten och det kommer vi behöva, men det 

tar tid att göra det.” – Respondent M  

Andra faktorer som resulterade i att respondenterna inte var tillfredsställda med arbetet som 

revisorsassistent var lönen samt arbetsuppgifterna, som båda nämndes av tre respondenter som 

en avgörande anledning till att lämna branschen. Respondent D förklarade att lönen i samband 

med arbetsbördan var avgörande till valet att säga upp sig, och trots att man fick betalt för sina 

övertidstimmar var lönen relativt låg i förhållande till nedlagt arbete. Även respondenter som 

inte angav lönen som en avgörande anledning till att sluta tog upp lönen vid andra tillfällen. 

Exempelvis förklarade respondent E att det fanns en förväntan om en högre lön som på ett 

bättre vis skulle motsvara arbetsbelastningen, men att man istället fick ut mycket annat av 

arbetet som revisorsassistent. En tredje anledning till att de tidigare revisorsassistenterna 

upplevde en bristande arbetstillfredsställelse var arbetsuppgifterna. Upplevelsen av 

arbetsuppgifterna var bland både tidigare och nuvarande revisorsassistenter väldigt individuell. 

Ett flertal beskrev att arbetsuppgifterna var intressanta och roliga, medan andra upplevde de 

som enformiga och inrutade. Respondent G berättade att den största anledningen som bidrog 

till valet att säga upp sig var önskan om att arbeta mer analytiskt. Revisorsassistenter granskar 

händelser som redan skett, vilket innebär att man arbetar på ett bakåtsträvande sätt. Det 

bakåtsträvande arbetet beskrev även respondent H som en bidragande faktor till att lämna 

branschen. Som revisorsassistent får man en god inblick i olika företag i olika branscher samt 

kunskap om hur man kan förbättra dessa företag. Dock upplevde flera tidigare 

revisorsassistenter att det bakåtsträvande arbetet leder till begränsade möjligheter till att 

förverkliga de idéer och effektivitetsåtgärder man har för det företag man reviderar, vilket i sig 

resulterar till en otillräcklig tillfredsställelse med arbetsuppgifterna.  
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6.4 Goda karriärmöjligheter 
 

Samtliga respondenter som arbetat eller just nu arbetar i en större stad beskrev de externa 

jobbmöjligheterna som mycket bra. De goda karriärmöjligheterna visade sig främst genom att 

rekryterare kontaktade respondenterna, ibland direkt över telefon men även via mail och 

LinkedIn. Andra respondenter förklarade att man förstod att det fanns goda externa möjligheter 

då det i jobbannonser kunde stå att erfarenhet från en Big 4-byrå eller erfarenhet inom revision 

var starkt meriterande. Liknande berättades även av rekryterare, där respondent O förklarade 

att många företag direkt efterfrågar personer med bakgrund inom revision när de ska anställa 

till sin ekonomifunktion. 

 

“En bakgrund inom revision är en väldigt attraktiv kompetens. Det är framförallt kunderna 

som vill ha revisorer, många gånger för att de själva är revisorer och vet att det är en bra 

skola.” – Respondent O   

 

Flera respondenter berättade att det kunde finnas en stor skillnad på de tjänster som erbjöds. 

En del tjänster beskrevs som “inte särskilt kvalificerat” medan andra rekryterare kunde erbjuda 

bra tjänster där dessutom lönen var markant högre. Respondenterna beskrev även en skillnad 

på karriärmöjligheterna beroende på kontorsstorlek. Två respondenter, varav båda arbetat eller 

arbetar på ett kontor i en mindre stad noterade en skillnad på mängden jobberbjudanden som 

fanns mellan mindre och större kontor.  Eftersom fler företag har sina huvudkontor i större 

städer kan det tyckas vara naturligt att det finns fler ekonomitjänster att tillsätta i de större 

städerna.   

 

Respondenterna var eniga om att de vanligaste tjänsterna man blev erbjuden var diverse 

controllertjänster. Både rekryterare och tidigare revisorsassistenter sa även att det inte var så 

konstigt, då man som revisorsassistent skaffar en rad olika kunskaper som kommer till hands i 

arbetet som controller. Respondenter som för närvarande arbetar inom revision menade 

däremot att jobbmöjligheterna blir oerhört mycket bättre om man skulle stanna kvar i 

branschen under en längre tid, och kanske till och med uppnå auktorisation. De menade att en 

längre erfarenhet av revision kan öppna upp dörrar för tjänster såsom VD och ekonomichef på 

stora bolag. 
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Tre respondenter tog även upp det faktum att kunderna man reviderar kunde erbjuda jobb.  

Dessa jobberbjudanden var enligt respondenterna aningen subtila, där de beskrev det som att 

kunderna “sonderar terrängen” eller “frågar sig för lite” när det kom till att 

erbjuda revisorsassistenterna jobb. Kunderna vill bibehålla en god relation till revisionsbyrån 

som reviderar dem, och att ”sno” byråns medarbetare kan vara impopulärt. Att kunderna 

erbjuder jobb till revisorsassistenterna menade vissa respondenter var väldigt rimligt. Vissa 

uppdrag kan pågå i flera månader, och i de fall får man som revisorsassistent en extremt god 

insikt i bolaget man reviderar, och i dessa fall kan man ha bättre koll på företagets ekonomi än 

vissa anställda på företag. Detta i kombination med de faktakunskaper man besitter som 

revisorsassistent gör att man blir en väldigt attraktiv kandidat att anställa. 

 

6.5 Revisorskompetens 
 

Av de tidigare och nuvarande revisorsassistenterna sa tio av tolv att man lär sig mycket om 

redovisning. Det kan tyckas självklart med tanke på att yrket till stor del går ut på att granska 

redovisning, men respondenterna såg det som en värdefull kompetens som är till hjälp oavsett 

om man väljer att stanna i revisionsbranschen eller går vidare med en annan tjänst. 

Respondenterna beskrev att man utvecklar en bred förståelse för redovisningsmetodik och 

värderingsfrågor, samt att man granskar en rad olika verksamheter och branscher, vilket 

innebär att man får en bred kompetens i olika redovisningsfrågor.   

 

Utöver själva redovisningen ansåg hälften av revisorsassistenterna att man blir duktig på 

verksamhetsstyrning.  Detta kan vara en förklaring till att sex av nio före detta 

revisorsassistenter har gått vidare till olika typer av controllertjänster.  Som revisorsassistent 

får man arbeta mot ett brett spektrum av olika verksamheter och branscher. I samband med 

verksamhetsstyrning var flödesförståelse en återkommande punkt, och mer specifikt syftade 

denna förståelse till den insyn man får i det granskande företagets olika processer samt dess 

interna kontroller. Således får man förståelse för hur exempelvis inköps- och 

försäljningsprocesser kan se ut hos olika företag. Då revisorsassistenter arbetar med flera olika 

uppdrag i olika branscher får revisorsassistenterna en god inblick i hur styrningen i bolag kan 

skilja sig åt. Vissa verksamheter har bättre strukturerade och mer effektiva processer än andra. 

Med hjälp av den insynen kan man som revisorsassistent komma med relevanta 
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förbättringsåtgärder till verksamheter som fungerar mindre effektivt, eftersom man ofta har ett 

”bra exempel” att jämföra med. Vid frågan om vilka kompetenser Respondent G har nytta av i 

sitt nuvarande arbete som controller var svaret:  

 

”Att förstå helheter och komma med förslag till verksamheten är ju grundläggande, att kunna 

förstå siffrorna och vad som ligger bakom dem, det måste man ju liksom. Det lär man ju sig 

som revisorsassistent.” 

 

De som valde att stanna kvar på byrån under några år och som blev seniora i sina roller ansåg 

att man utvecklade ledarskapsmässiga kompetenser. I takt med att man samlar på sig erfarenhet 

och kunskap från sina första år ges man kontinuerligt mer ansvar. Flera respondenter uppgav 

att man fick utbildning inom projektledning och i hur man hanterar och leder ett revisionsteam. 

Vissa uppdrag kunde man få större ansvar för, där man rent praktiskt hade det övergripande 

ansvaret att leda revisionsteamet, trots att man på pappret inte är den påskrivande revisorn. En 

av respondenterna hade exempelvis ett utlandsuppdrag där den ansvarade för revisionen från 

start till mål. Även respondent M betonade vikten av att man blir en duktig projektledare.  

 

“Jag tror faktiskt att det här med projektledare ska man inte underskatta. I högsäsong kanske 

du har 10-15 projekt igång. Det är inte alla som kan göra det. Då blir du väldigt duktig på att 

veta vad som är väsentligt och vad som inte är. “ – Respondent M 

 

Utöver kunskaper inom redovisning, verksamhetsstyrning och projektledning nämnde några 

respondenter att deras byrå var duktiga på att fånga upp andra intressen hos sina medarbetare, 

utöver de obligatoriska utbildningsmomenten som samtliga revisorsassistenter genomgår. 

Respondent B föredrog att arbeta mot bank, där stora transaktioner genomförs. Således hade B 

blivit uppmuntrad till att arbeta extra med dataanalys, eftersom det är en stor mängd data som 

behandlas. Även respondent H tyckte om att arbeta med dataanalys, och kände att byrån 

uppmuntrade de anställda till att inkludera speciella intresseområden i revisionsuppdragen. 

Respondent H beskrev vidare att chansen att få arbeta mycket med dataanalys har varit till stor 

nytta i det nuvarande arbetet som controller.    

 

Rekryterarna menade att det bitvis tuffa arbetsklimatet formar personligheter som kan vara 

attraktiva för vilken arbetsgivare som helst. På revisionsbyråer, i synnerhet under högsäsong, 
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är tempot väldigt högt. Revisorsassistenterna blir således vana vid att arbeta i ett högt tempo 

och samtidigt leverera hög kvalitet, vilket inte alltid är så lätt. Revisorsassistenter är konsulter 

som fakturerar kunden per timme, och det krävs att man har belägg för den tiden man lagt ner. 

En av rekryterarna tror att det kan vara en av flera kompetenser som bidrar till att de ses som 

attraktiva för andra arbetsgivare, eftersom de tidigt i sitt arbetsliv blir införstådda i att de måste 

arbeta effektivt och hantera relativt höga förväntningar från arbetsgivare såväl som 

klient.  Även en av revisorsassistenterna pratade om att tidsplanering var en central del i rollen 

som revisorsassistent, då man ofta har många bollar i luften och man måste värdera vad som är 

relevant att prioritera för stunden. 

 

Vidare var samtliga rekryterare inne på att revisorsassistenterna utvecklar en väldigt god social 

kompetens. Revisorsassistenter arbetar mot en mängd olika branscher och verksamheter, stora 

som små, vilket innebär att de måste lära sig att hantera olika typer av situationer på ett 

professionellt vis. Att den sociala biten är en viktig del av revisorskompetensen är i enlighet 

med tidigare forskning kring revisorskompetens, som menar att professionellt uppträdande mot 

klient och andra sociala egenskaper är nödvändiga för att lyckas i sin roll som revisor. 

 

 Social kompetens är en väldigt viktig del av yrket. Man måste kunna anpassa sig inför olika 

situationer och räkna med att jargongen kan skilja sig åt väsentligt från kund till kund. Det är 

en stor kontrast att ena dagen sitta och diskutera med ledningsgruppen på ett börsnoterat 

bolag, för att nästa dag komma ut och prata med ägaren till ett mindre bolag med sex anställda. 

– Respondent P 

 

Utöver ovan nämnda egenskaper och kompetenser nämnde även tre av fyra rekryterare att de 

mer faktabaserade kompetenserna inom framförallt redovisning, skatt och juridik är attraktiva 

kompetenser hos revisorsassistenter. Det är ett resultat av yrket och branschen, då det ingår att 

vara uppdaterad och ha de relevanta faktakunskaper som behövs för att kunna utföra sitt jobb. 

Samtliga rekryterare menar även att den ”vanligaste” vägen att gå om man hoppar av 

revisionsspåret är någon form av controllertjänst. De faktamässiga kunskaperna i kombination 

med flödesförståelsen bidrar till att revisorsassistenter är lämpliga och tillräckligt kompetenta 

för att anta tjänster såsom business eller financial controllers. En av rekryterarna nämnde att 

det är många revisorsassistenter som strävar efter att bli controllers, eftersom de då kan få en 

annan användning av den analytiska förmåga de utvecklat under åren på revisionsbyrån.  
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Istället för att arbeta bakåtdrivet och granska tidigare händelser, kan man utnyttja sin 

kompetens till att utveckla och driva verksamheter framåt. Detta stämmer överens med vad en 

stor del av de avhoppande revisorsassistenterna angav som skäl till att lämna branschen, 

nämligen att man ville utnyttja sin kompetens på ett mer framåtorienterat sätt, och arbeta med 

att driva verksamheter framåt. Samtliga rekryterare nämnde samtidigt att det finns en bred 

arbetsmarknad för personer med erfarenhet inom revision, och utöver controller-spåret finns 

det en uppsjö av tjänster som exempelvis redovisningsekonom eller rena specialistroller inom 

regelverk som IFRS. För tjänster högre upp i hierarkin som exempelvis ekonomichef nämnde 

en rekryterare att det oftast är ett krav att personen har bakgrund inom revision, men att man 

också måste ha operativ erfarenhet vilket revisorsassistenterna saknar. Således blir dessa 

tjänster svåra att uppnå om man kommer direkt från revisionsbranschen, och blir istället en 

tjänst som blir aktuell längre fram i karriären.  

 

6.6 Kvalitetsstämpel 
 

Både revisorsassistenter och rekryterare tog upp att det ses som en kvalitetsstämpel att ha 

arbetat några år på en större revisionsbyrå. En respondent såg det som hundår, andra benämnde 

det som en betald vidareutbildning. Oavsett benämning så var samtliga före detta och 

nuvarande revisorsassistenter tydliga med att jobbet som revisorsassistent har varit en bra start 

på karriären. Själva minimiantalet år som man bör stanna varierade mellan respondenterna, 

men brytpunkten verkar komma efter ungefär två år. Då har man blivit varm i kläderna och 

kommit in i rollen, samt tillskansat sig en kompetensbank som värderas högt av andra 

arbetsgivare. Det var även efter cirka två år som seriösa arbetsgivare började höra av sig enligt 

majoriteten. Respondenterna menade att anledningen till att rekryterare hörde av sig redan efter 

två år inte enbart var den kompetensbank man byggt upp, utan även det faktum att 

revisionsbyrån ses som en kvalitetsstämpel. Ett flertal beskrev att revisionsbyråernas 

varumärken blir en kvalitetsstämpel tack vare den branta inlärningskurvan, som är en produkt 

av det stora antalet timmar som byråerna lägger på utbildning.   
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”Det huvudsakliga är ju att det blir någon slags kvalitetsstämpel tack vare den internutbildning 

som finns inom revisionsbyråerna. Det är mycket internutbildning de kostar på de nyanställda. 

Det blir en typ av kvalitetssäkring att man kan sin redovisning även om man jobbar med 

revision. Erfarenheten i högsta grad räckte till att kvalificera in för tjänsten på mitt nuvarande 

jobb.”– Respondent C 

 

Andra respondenter beskrev att om man klarat några år på en revisionsbyrå blir det ett bevis på 

att man klarar av att jobba hårt i perioder. Respondent A jämförde det med lumpen, och menar 

att rekryterare vet att en högsäsong på en stor revisionsbyrå kan vara väldigt påfrestande. Har 

man då arbetat ett par år på en revisionsbyrå blir det ett bevis på att man klarat av stora mängder 

stress och press. Två rekryterare menade att kvalitetsstämpeln grundar sig i att man visat sig 

vara kompetent genom att bli anställd av en Big 4-byrå, då anställningsprocessen är en 

långvarig process som består av en hel del tester. Samma rekryterare nämnde även att 

erfarenhet från en Big 4-byrå värderas högt vid rekryteringar, och att det i många fall är ett 

krav från kunderna. De övriga rekryterarna nämner inte ordet kvalitetsstämpel, men det är 

underförstått att en bakgrund som revisorsassistent värderas högt i både deras och kundernas 

ögon. Exempelvis förklarade en rekryterare att revisorsassistenter oftast är väldigt bra personer, 

som har ett stort driv med höga ambitioner, samt en förmåga att samarbeta med andra.  

 

”Vi vet att revisorsassistenterna genomgår en hel del anställningstester, vilket gör att byråerna 

sätter en hög standard på personerna som de faktiskt tar in. Det säger något om man 

överhuvudtaget blev anställd. Det är en kvalitetsstämpel” - Respondent N 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



58 
 

6.7 Sammanfattning 
 

Figuren nedan är en omarbetad version av figur 1 som återfinns i teoriavsnittet. Figuren har 

baserats på empirins resultat, som indikerat att en av de främsta faktorerna som driver 

revisorsassistenter till ett karrärbyte är att auktorisationen blir ett vägskäl, samt att man inte 

kan identifiera sig själv med rollen som revisor. Studien fann även att de revisorsassistenter 

som lämnat branschen upplevde en otillräcklig arbetstillfredsställelse, främst på grund av 

lönen, arbetsuppgifterna samt arbetsbelastningen. Det fanns även respondenter som enbart såg 

jobbet som en karriärmässig språngbräda. När det kommer till rekryterares perspektiv fann 

studien att revisorsassistenter är intressanta att rekrytera då de besitter en rad kompetenser som 

är attraktiva. Den sociala kompetensen var den mest återkommande, följt av förmågan att 

hantera stress samt faktamässiga kunskaper såsom redovisning. Rekryterare ser även byråerna 

som en kvalitetsstämpel, där revisorsassistenter med erfarenhet från de större byråerna blir 

attraktiva då det finns en vetskap om att de genomgått långa anställningsprocesser samt erhållit 

en stor mängd utbildning.    

 

 

 

Figur 4. Omarbetad version av figur 1.  
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7. Slutsats 
 

Syftet med studien är att utforska varför ett arbete som revisorsassistent fungerar som en 

karriärmässig språngbräda. Resultatet indikerar att flera olika faktorer bidrar till att 

revisorsassistenter kan använda revisionsbranschen som en språngbräda till andra yrken. Till 

att börja med finner studien att revisorsassistenter har mycket goda möjligheter att göra karriär 

utanför byrån. Samtliga respondenter ansåg att yrket som revisorsassistent var en bra start på 

sin karriär, och samtliga upplevde även att det fanns mycket goda externa jobbmöjligheter efter 

några års erfarenhet i branschen. March och Simon (1958) anger i sin modell för 

personalomsättning att upplevda externa jobbmöjligheter är en central komponent. Vår studie 

antyder emellertid inte att de externa jobbmöjligheterna bidrar till att revisorsassistenter lämnar 

yrket. Däremot finner studien att revisorsassistenter väljer att börja arbeta som revisorsassistent 

på grund av de goda framtidsutsikterna. Studenter är medvetna om att erfarenhet inom revision 

värderas högt av rekryterare, och väljer således att börja arbeta som revisorsassistent för att 

gynna sin framtida karriär. 

 

Studiens resultat tyder på att en av anledningarna till att revisionsbranschen fungerar som en 

karriärmässig språngbräda är att erfarenhet på en stor revisionsbyrå blir en kvalitetsstämpel på 

CV:t. De större revisionsbyråerna är stora organisationer som anställer mängder av 

nyutexaminerade studenter varje år. Rekryterare är medvetna om att byråerna har ett stort fokus 

på utbildning, samt att de är duktiga på att forma och utbilda personer som inte har någon 

praktisk erfarenhet. Studien visar även att erfarenhet inom revision blir en kvalitetsstämpel tack 

vare de arbetsförhållanden som råder på en revisionsbyrå. Erfarenhet som revisorsassistent 

bevisar att man klarar av att arbeta väldigt mycket i perioder, men även att man kan hantera 

pressade situationer och stressiga deadlines. 

 

I enlighet med teori kring revisorskompetens finner studien indikationer på att 

revisorsassistenter utvecklar en god social kompetens (e.g. Hines, 1989; Pentland, 1993; 

Cooper & Robinson, 2006) som värderas högt av rekryterare. Revisorsassistenter arbetar som 

konsulter, vilket innebär att de tillbringar mycket tid ute hos kunder tillsammans med ett 

revisionsteam. Erfarenheten av att arbeta tillsammans i team ute hos kunder i olika branscher 

bidrar till att revisorsassistenter utvecklar en god social förmåga där de lär sig hantera kunder 
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på ett professionellt sätt. Vidare finner studien att revisorsassistenter erhåller en rad olika 

kunskapsmässiga kompetenser, främst inom frågor som berör redovisning. Revisorsassistenter 

får även en god inblick i företag i olika branscher vilket mer specifikt innebär att 

revisorsassistenter får en bra bild av vad som fungerar och vad som inte fungerar i olika slags 

företag, samt en kunskap om vilka förbättringsåtgärder som ska införas vid olika situationer. 

Studien visar att även dessa kompetenser värderas högt av rekryterare, samt att det främst är 

dessa kompetenser som väger tyngst om man som revisorsassistent väljer att gå vidare till en 

tjänst som controller. 

  

Studien antyder att en liten del revisorsassistenter väljer yrket enbart med tanke på 

erfarenheten, och är från start inställda på att göra ett framtida karriärbyte. De resterande valde 

istället att lämna yrket antingen på grund av att man inte kan identifiera sig själv med rollen 

som auktoriserad revisor, eller på grund av en bristande arbetstillfredsställelse. För de som inte 

kan se sig själva som revisor blir auktorisationen ett vägval eller en barriär. Denna syn på 

auktorisation bidrar i sig till att revisorsassistenter väljer att lämna branschen.  

 

I linje med Bullen och Flamholtz (1985) studie, finner vi indikationer på att revisorsassistenter 

lämnar yrket på grund av bristande arbetstillfredsställelse. Studien fann att en liten del 

revisorsassistenter lämnade yrket på grund av lönen, vilket även Chi et al., (2013) samt 

Hellriegel och White (1973) funnit. En större del revisorsassistenter lämnade yrket på grund 

av den höga arbetsbelastningen. Revisionsbranschen präglas av en intensiv högsäsong som kan 

innebära långa och stressiga dagar för revisorsassistenter. Högsäsongen upplevs som 

påfrestande för många revisorsassistenter, som då lämnar yrket i förhoppning om att få en mer 

jämnt fördelad arbetsbörda. Studien fann slutligen att en mindre grupp revisorsassistenter 

lämnar byrån på grund av arbetsuppgifterna. Eftersom revisorsassistenter granskar händelser 

som redan skett kan det leda till att de upplever att arbetet är bakåtsträvande, och att man inte 

kan utnyttja sin kompetens fullt ut, med tanke på att det finns begränsade möjligheter att 

påverka de företag man reviderar. 

 

Forskare menar att revisionsbyråerna karaktäriseras av ett up or out-system, som syftar till att 

få de mest kompetenta och talangfulla medarbetarna att stanna kvar på byrån (Carrington, 

2014; Herrbach, 2001; Kahn & Huberman, 1988). Studien ger indikationer på att up or out-

kulturen finns, då revisorsassistenter beskrev revisionsbyråerna som hierarkiska på så sätt att 
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det finns en tydlig karriärstege med olika nivåer, samt att man redan från början är införstådd 

i att karriärmöjligheterna är utstakade. Däremot delar de inte forskares beskrivning av att de 

mest talangfulla tenderar att stanna kvar inom byrån och bli befordrade. Detta säger emot syftet 

med systemet, som avser att främja de mest kompetenta medarbetarna att bli befordrade och 

därmed stanna kvar på byrån. Revisorsassistenter upplever istället att befordrings- och 

lönetrappan är standardiserad där befordringshastighet och lönenivåer är samma för samtliga 

revisorsassistenter inom en viss kull. Däremot ska det noteras att majoriteten respondenter har 

mindre än tre års erfarenhet av revisionsbranschen, och vi kan således inte fastställa huruvida 

up or out-systemet fungerar mer effektivt för högre befattningar såsom manager, director eller 

partner. 

 

För att utforska rekryterares perspektiv kunde endast intervjuer med rekryteringskonsulter 

genomföras, vilket innebär att studien inte lyckades kartlägga hur organisationer som rekryterar 

revisorsassistenter arbetar med konceptet talent management, som enligt teorin fått en allt 

större betydelse i organisationer (Groysberg & Connollys, 2015; Mahajan, 2019). Att intervjua 

chefer och HR-personal på de rekryterande företagen hade kunnat ge en bättre förståelse för 

konceptet talent management, men även en bredare förståelse för varför revisorsassistenternas 

egenskaper och kompetenser är tilltalande för dessa bolag. Vi anser att de rekryteringskonsulter 

som intervjuats haft en väldigt god inblick i vilka kompetenser som gör revisorassistenter 

attraktiva. Dock vill vi betona att synpunkter från intern HR-personal eventuellt kunde ha skiljt 

sig från rekryteringskonsulters när det gäller frågan om revisorsassistenters kompetenser.   

 

Sammanfattningsvis indikerar studien att ett arbete som revisorsassistent är en bra start på 

karriären, samt en väl fungerande språngbräda in till andra yrken och branscher.  Anledningen 

till detta är att revisorsassistenter erhåller en stor mängd utbildning och erfarenheter som 

utvecklar egenskaper och kompetenser som ses som attraktiva av rekryterare utanför 

revisionsbranschen. Detta i kombination med revisionsbyråers starka varumärken och goda 

rykte bidrar till en bred arbetsmarknad för revisorsassistenter som vill lämna branschen. En del 

är från början inställda på att utnyttja yrket som en språngbräda, medan andra lämnar på grund 

av att de har en dålig bild av yrket som auktoriserad revisor eller på grund av en missnöjdhet 

med lön, arbetsuppgifter, och en allt för hög arbetsbelastning.  Problematiken med den höga 

personalomsättningen kvarstår, och studien finner att revisionsbyråer kan försöka motverka 

den genom att skapa en bättre bild av revisorsprofessionen, vilket är i linje med vad Gertsson 
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et al., (2017) funnit i sin studie. Vi anser även att byråerna i samarbete med lärosäten och 

branschorganisationen FAR skulle kunna marknadsföra yrket på ett bättre sätt, då många 

revisorsassistenter väljer yrket eftersom det är lärorikt, samt att branschen erbjuder goda 

karriärmöjligheter, snarare än att ha ett genuint intresse för revision. 

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
 

Studien fann att många revisorsassistenter lämnar yrket på grund av att auktorisationen blir ett 

vägskäl, där de lämnar branschen för att de inte kan identifiera sig i rollen som revisor. För att 

bygga vidare på forskningen som finns kring personalomsättning i revisionsbranschen kan man 

därför utforska vad revisorsassistenter har för uppfattning av professionen. Framtida forskning 

inom detta område kan hjälpa byråerna att identifiera relevanta åtgärder som kan bidra till att 

göra yrket mer attraktivt, och således motverka den höga personalomsättningen. En liknande 

studie kan även utforska vad ekonomstudenter har för uppfattning av yrket som 

revisorsassistent. Vår studie fann att majoriteten valde att starta sin karriär inom revision 

eftersom att det är ett lärorikt yrke med goda karriärmöjligheter, och att få valde revision till 

följd av ett genuint intresse. Ytterligare kan dessa studier bidra till frågan om 

revisionsbranschens höga personalomsättning. Om revisionsbyråer får en bild av hur 

ekonomstudenter uppfattar arbetet som revisorsassistent kan de arbeta med att marknadsföra 

yrket och branschen på ett bättre sätt. 

 

För att skapa en tydligare bild av revisorsassistenters kompetens kan framtida studier fokusera 

ännu mer på rekryterares perspektiv. Denna studie har begränsat antal intervjuer med 

rekryteringskonsulter, därför behövs vidare forskning som kan intervjua interna rekryterare och 

chefer, då de mer precist kan besvara varför och vilken typ av revisorskompetens som behövs 

i deras verksamhet. Denna målgrupp skulle även kunna tillfrågas hur revisorsassistenters 

kompetens skiljer sig från andra yrkesgrupper med liknande akademisk bakgrund och 

arbetslivserfarenhet. 

 

Studien finner att revisorsassistenter upplever revisionsbranschens karriärstege som 

standardiserad. Detta motsäger forskningen som hävdar att det råder en up or out-struktur på 

revisionsbyråer. Vissa respondenter upplevde detta som negativt, och att man inte belönades 
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tillräckligt för sin prestation samt att det var svårt att gå utanför ramen för den befintliga 

karriärtrappan. Framtida studier kan utforska hur anställda på revisionsbyråer upplever up or 

out-strukturen. En sådan studie hjälper byråerna att identifiera huruvida en up or out-struktur 

ger incitament till de anställda att stanna kvar inom byrån. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1  

 
Intervjuguide – Före detta revisorsassistenter 
 

1) Hur länge arbetade du som revisorsassistent? 

2) Vilket år slutade du som revisorsassistent? 

3) Vad var avgörande till att du började din anställning som revisorsassistent?  

4) Hur var din upplevelse av jobbet som revisorsassistent i helhet?  

5) Motsvarade jobbet som revisorsassistent dina förväntningar av yrket? 

6) Vad var avgörande till att du slutade din anställning som revisorsassistent? 

7) Hur upplevde du externa jobbmöjligheter efter några år som revisorsassistent? 

8) Vilka är de främsta kompetenser som du utvecklat under din tid som revisorsassistent? 

9) Anser du att arbetet som revisorsassistent var en bra start på din karriär? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – Nuvarande revisorsassistenter samt auktoriserad revisor  

 

1) Hur länge har du arbetat som revisorsassistent? 

2) Vad var avgörande till att du började din anställning som revisorsassistent?  

4) Hur är din upplevelse av jobbet som revisorsassistent i helhet?  

5) Motsvarade jobbet som revisorsassistent dina förväntningar av yrket? 

6) Vad är avgörande till att du valt att stanna kvar inom revisionsbranschen?  

7) Hur har du upplevt externa jobbmöjligheter under dina år som revisorsassistent? 

8) Vilka är de främsta kompetenser som du utvecklat under din tid som revisorsassistent? 

9) Anser du att arbetet som revisorsassistent var en bra start på din karriär? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide – Auktoriserad revisor, partner samt kontorschef 

 

1) Hur länge har du arbetat i revisionsbranschen? 

2) Vilket år fick du din auktorisation? 

3) Hur ser du på personalomsättningen i revisionsbranschen?  

4) Hur skulle du säga att personalomsättningen i revisionsbranschen har förändrats under de 

åren du arbetat i branschen? 

5) Hur ser utbildningen för era revisorsassistenter ut?  

6) Vilka kompetenser utvecklar man under tiden som revisorsassistent som gör att man blir 

attraktiv för andra branscher?  
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Bilaga 4  

Intervjuguide – Rekryterare 

 

1) Hur länge har du arbetat som rekryterare? 

2) Ser ni en bakgrund som revisorsassistent som en attraktiv erfarenhet för att fylla specifika 

funktioner i ett företag?  

3) Vilka särskilda attraktiva kompetenser anser du att en person med en bakgrund som 

revisorsassistent har?  

4) Har ni anställt många medarbetare med en bakgrund inom revision?  
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Bilaga 5 

 

Mail till före detta revisorsassistenter samt till personer som stannat i revisionsbranschen 

Hej!  

Vi är två studenter på internationella civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet med 

inriktning redovisning och revision. För närvarande skriver vi vår magisteruppsats, i vilken vi 

utforskar revisionsbranschen. Mer specifikt är studiens syfte att få en bättre bild om varför en 

anställning som revisorsassistent ses som en bra start på karriären och en språngbräda in till 

andra yrken och branscher. Studien är en intervjustudie där intervjun kommer att ta max 45 

minuter.  

Vi behandlar alla uppgifter konfidentiellt, vilket innebär att om du väljer att delta i studien så 

kommer ditt namn samt nuvarande och före detta arbetsgivare vara anonymt. Om du önskar 

mer information är du välkommen att kontakta oss, antingen via mail eller telefon så berättar 

vi gärna mer. Vi bifogar en intervjuguide som visar vilka frågor vi skulle vilja ta upp i en 

intervju. 

Skulle du kunna tänkta dig att ställa upp på en intervju någon gång under mars eller april 

månad? 

Du kan nå oss på 076 xxx xxxx, eller genom att svara på detta mail.  

 

Med vänliga hälsningar 

Christoffer Sköldbäck & Johan Jyrinki 
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Bilaga 6 

 

Mail till rekryterare 

Hej! Vi är två studenter på internationella civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet 

med inriktning redovisning och revision. . För närvarande skriver vi vår magisteruppsats, i 

vilken vi utforskar revisionsbranschen. Mer specifikt är studiens syfte att få en bättre bild om 

varför en anställning fungerar som en språngbräda in till andra yrken och branscher. Vi är av 

uppfattningen att revisorsassistenter utvecklar särskilda kompetenser/färdigheter, vilka ses som 

attraktiva av rekryterare. Studien är en intervjustudie där intervjun kommer att pågå ungefär 

30-45 minuter.  

Vi behandlar alla uppgifter konfidentiellt, vilket innebär att om du väljer att delta i studien så 

kommer ditt namn och din arbetsgivares namn vara anonymt. Om du önskar mer information 

är du välkommen att kontakta oss, antingen via mail eller telefon så berättar vi gärna mer. Vi 

bifogar en intervjuguide som visar vilka frågor vi skulle vilja ta upp i en intervju. 

Skulle du kunna tänkta dig att ställa upp på en intervju någon gång under mars eller april 

månad? 

Du kan nå oss på 076 xxx xxxx, eller genom att svara på detta mail.  

 

Med vänliga hälsningar 

Christoffer Sköldbäck & Johan Jyrinki 
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Bilaga 7 

LinkedIn-meddelande  

Hej! 

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju? 

Vi är två studenter på internationella civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet med 

inriktning redovisning och revision. 

För närvarande skriver vi magisteruppsats, i vilken vi utforskar revisionsbranschen. Mer 

specifikt är studiens syfte att få en bättre bild om varför en anställning som revisorsassistent 

fungerar som en språngbräda in till andra yrken och branscher. Studien är en intervjustudie där 

intervjun kommer att pågå max 45 minuter. Vi berättar gärna mer om du är intresserad och 

accepterar kontaktförfrågan. 

Med vänliga hälsningar 

Christoffer Sköldbäck & Johan Jyrinki 

  

 

 

 

 

  

 


