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Abstract 

The number of certified auditors is not expected to meet the future demand of them, which means that the need 

for certified auditors will increase. Today the regulated certification time amounts to eight years, while the average 

certification time is ten years, which can be experienced as a long and complex process. We want to investigate 

how organizations can act in order to reduce the average certification time, by studying the practical certification 

time, and therefore make the profession more attractive. Hence, the purpose of the study is to explain what 

organizational factors affect the auditor’s practical certification time. 

 

The study has a quantitative approach and through a deductive approach, hypotheses have been developed. A 

survey was conducted on certified auditors distributed at audit firms around Sweden to test the hypotheses. The 

organizational factors studied in the study are mentorship, firm specific education and the management method 

up-or-out. In addition to the organizational factors, there may be factors that affect the certification time. Therefore, 

the impact of additional factors was also tested. These factors were gender, age, firm at certification, number of 

written certification tests, previous work experience, college/university, degree level and leave of absence. 
 

The study did not resulted in any significant relationship between the auditor’s practical certification time and the 

independent variables that were included in the study. Therefore, the conclusion of the study is that audit firms 

cannot be expected to have a big impact on the auditor’s practical certification time. Since the study contains 

deficits and no significant relationship could be demonstrated, there is need and opportunity for further research 

on the field of research. 
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Sammanfattning 

Antalet auktoriserade revisorer förväntas inte möta den framtida efterfrågan av dem vilket innebär att behovet av 

auktoriserade revisorer kommer att öka. Den reglerade auktorisationstiden uppgår idag till åtta år medan den 

genomsnittligen vanligtvis är tio år, vilket kan upplevas som en lång och komplex process. Vi vill undersöka hur 

organisationerna kan agera för att minska den genomsnittliga auktorisationstiden, genom att studera den praktiska 

auktorisationstiden, och därmed göra yrket mer attraktivt. Därav är syftet med studien att förklara vilka 

organisatoriska faktorer som påverkar revisorers praktiska auktorisationstid. 

Studien har en kvantitativ ansats och genom ett deduktivt angreppssätt har hypoteser utvecklats. En 

enkätundersökning utfördes på auktoriserade revisorer fördelade på revisionsbyråer runt om i Sverige för att pröva 

hypoteserna. De organisatoriska faktorerna som undersöktes i studien är mentorskap, byråspecifik utbildning och 

managementmetoden up-or-out. Utöver de organisatoriska faktorerna kan det finnas faktorer som påverkar 

auktorisationstiden, därför testades även ytterligare faktorers påverkan. Dessa faktorer var genus, ålder vid 

auktorisation, byrå vid auktorisation, antal skrivna auktorisationsprov, tidigare arbetserfarenheter, 

högskola/universitet, examensnivå och tjänstledighet. 

Studien resulterade inte i några signifikanta samband mellan revisorers praktiska auktorisationstid och de tre 

oberoende variablerna som inkluderades i studien. Därav kan slutsatsen dras att revisionsbyråerna inte antas ha en 

stor påverkan på revisorernas praktiska auktorisationstid. Då studien innehåller brister och att inga signifikanta 

samband kunde påvisas, finns där ett behov och en möjlighet för vidare forskning kring forskningsfältet. 
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1. Inledning 

I detta första kapitel presenteras en inledande bakgrund av ämnet revisorer och revision samt 

en första presentation av processen att bli auktoriserad revisor, följt av ett diskussionsavsnitt 

beträffande den problematik som föreligger kring ämnet. Detta kommer att resultera i en 

frågeställning samt formulering av ett syfte. Avslutningsvis presenteras en disposition av 

uppsatsen med syfte att kortfattat introducera uppsatsens struktur. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Brante (2009; Brante, 2005) baseras professioners verksamhet på vetenskaplig forskning 

och kunskap, hög status i samhället samt expertkunskaper. Revisorsyrket har sin grund i 

vetenskaplig kunskap och ses som en profession (Brante, 2009; Brante, 2005; Gertsson, 

Sylvander, Broberg, & Friberg, 2017; Nuijten, van Twist, & van der Steen, 2015). Professioner 

anses även vara starkt anknutna till högre utbildning, det vill säga en utbildning vid en högskola 

eller ett universitet (Brante, 2009; Brante, 2005). Att utbildas till revisor i Sverige omfattar en 

utbildningstid på totalt åtta år samt ett godkänt resultat på auktorisationsprovet 

(Revisorsinspektionen, u.d.a). Intressant att belysa är då att Revisorsinspektionen1 (2017) 

uppger att den eftergymnasiala utbildningen, bestående av både teoretisk och praktisk 

utbildning, för revisorer i många fall är tio år innan en auktorisation kan utfärdas. Processen att 

utbildas till revisor, är enligt Revisorsinspektionen (2017), lång och komplex och har i vissa 

fall en längre utbildningstid än många andra kvalificerade akademikeryrken. Det kan då anses 

intressant varför en redan lång och komplex utbildning i verkligheten blir ännu längre. 

 

Revisorsinspektionen, även kallad Swedish Inspectorate of Auditors, är den svenska myndighet 

som besitter expertkunskaper kring revisorer och revision. Revisorsinspektionen har två 

huvudsakliga arbetsområden, vilka är att examinera auktoriserade revisorer genom 

tillhandahållandet av auktorisationsprov samt att kontrollera både revisorer och revisionsbolag 

för att säkerställa en hög revisionskvalitet (Revisorsinspektionen, u.d.b). För att ständigt 

förbättra och utveckla revisorns roll samt utförandet av revisionen bidrar även 

Revisorsinspektionen med förslag om lagändringar (Revisorsinspektionen, u.d.c). Information 

som granskas av revisorer anses upprätthålla hög kvalitet samt vara trovärdig, vilket medför 

trygghet och komfort för olika intressenter av organisationer. Vikten att upprätthålla hög 

                                                 
1 Den 1:e april 2017 ändrade Revisorsnämnden namn till Revisorsinspektionen (Hadjipetri Glantz, 2017a). 
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kvalitet är relevant för parter som använder sig av informationen, till exempel investerare som 

bygger sina investeringar utifrån företagsinformation (Carrington, 2014). 

 

Revisorsinspektion presenterar varje månad statistik över hur många revisorer det finns i 

Sverige (Revisorsinspektionen, u.d.d). Antalet auktoriserade revisorer har de senaste åren haft 

en nedåtgående trend (se Bilaga 1), bortsett från år 2013 då antalet ökade. Denna enskilda 

ökning har sin grund i ändringen av Revisorslagen (SFS 2001:883), som innebar att godkända 

revisorer med en revisorsexamen automatiskt benämndes som auktoriserade revisorer2 

(Revisorsnämnden, 2014). Totalt har antalet auktoriserade revisorer minskat med ungefär 700 

från år 2010 till 2017 (se Bilaga 1). Enligt Revisorsinspektionen beror inte denna minskning på 

en minskad efterfrågan av revisorer från företag. Statistik visar nämligen tvärtom, att 

efterfrågan på revisorer från företag ökar och kommer att överstiga utbudet av revisorer 

(Hadjipetri Glantz, 2017b). Samtidigt är antalet som uppnår en auktorisation relativt få i relation 

till antalet nyutbildade ekonomer vars karriär börjar på en revisionsbyrå. Varje år anställs 

ungefär 550 personer av revisionsbyråer, men endast 150 personer av dem går hela vägen och 

blir auktoriserade revisorer (Revisorsinspektionen, 2017). 

 

Att färre revisorer väljer att avlägga revisorsexamen och därmed bli auktoriserade beror främst, 

enligt Revisorsinspektionen (2017), på att vägen till auktorisation upplevs lång och 

komplicerad. Revisorsinspektionen har därför presenterat ett förslag till en förordning om 

ändring i förordningen (1995:665) om revisorer. Målet med förslaget är att yrket ska upplevas 

mer attraktivt samt öka möjligheten för revisorer att uppnå en auktorisation. 

Revisorsinspektionen vill med förslaget eliminera kravet av en kandidatexamen med 

företagsekonomi som huvudområde och ersätta detta med förutsättningen av en 

kandidatexamen med valfri inriktning. Förslaget till förordningen vill även reformera 

utbildningstiden genom att ersätta den idag åttaåriga utbildningstiden med en sexårig 

utbildningstid (Revisorsinspektionen, 2017). Ett förslag till förändrad auktorisationstid kan ses 

som ett initiativ till att göra auktorisationsprocessen mindre komplex samt som ett försök till 

att öka antalet auktoriserade revisorer. Tidigare studier har studerat vilka faktorer som kan 

påverka revisorers auktorisationstid  (Collin, Jonnergård, Qvick, Silfverberg, & Zabit, 2007; 

Qvick, Silfverberg, & Zabit, 2004) samt varför majoriteten av de nyanställda 

revisorsassistenterna väljer att lämna revisionsbranschen innan de uppnått auktorisation 

                                                 
2 Efter lagändringen den 1 juni 2013 är det inte längre möjligt att bli godkänd revisor (FAR, u.d.). 
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(Gertsson m.fl., 2017). Vid de tidigare studierna beträffande revisorers auktorisationstid är de 

personliga faktorerna i fokus. Vad som då kan vara av intresse är vilka andra faktorer som kan 

påverka auktorisationstiden och varför den i många fall är cirka två år längre än vad som är 

reglerat. 

 

1.2 Problematisering 

Baruch och Rosenstein (refererad i Baruch, 2004, s. 59) definierar karriär som ”a process of 

development of the employee along a path of experience and jobs in one or more organizations”. 

Att arbeta och erhålla erfarenhet samt kunskap i en revisionsbyrå kan därför ses som en karriär 

med utgångspunkt i ovanstående citat. En karriärväg påverkas av motivationsfaktorer vilka kan 

bestå utav inre och yttre faktorer samt finansiella och marknadsrelaterade faktorer. Inre faktorer 

är associerade med det välbefinnande som utvecklas i samband med ett föränderligt och 

utmanande arbete medan yttre faktorer är relaterade till arbetsuppgifternas karaktär. Finansiella 

och markandsrelaterade faktorer baseras på vilka karriärmöjligheter det finns samt på 

arbetssäkerhet, lön och andra förmåner (de Magalhaes & Wilde, 2015). En karriärväg påverkas 

också av organisationers vilja att erbjuda medarbetarna en utvecklande karriärväg. 

Organisationer kan välja ut de medarbetare som de anser har de bästa kvalifikationerna, vilket 

leder till fördelar i form av specialiserad utbildning och en tidig socialisering i organisationens 

kultur (Sheridan, Slocum Jr., Buda, & Thompson, 1990). Ett revisionsteam består av individer 

från olika hierarkiska nivåer. Den hierarkiska strukturen kan liknas vid en pyramid, där den 

påskrivande revisorn återfinns överst i hierarkin, följt av managers, seniora revisorer samt 

revisorsassistenter (Carrington, 2014). Inom revision görs en karriär genom att avancera högre 

upp i de hierarkiska nivåerna. Genom att avancera inom de hierarkiska nivåerna erhålls olika 

titlar, där auktoriserad revisor är ett exempel på en sådan titel (Carrington, 2014). 

 

Karriär görs inom organisationer, dessa organisationer besitter makt att påverka vilka personer 

som inträder i organisationen. Detta sker genom urvalet vid rekryteringsprocesserna där 

organisationerna väljer ut vilka individer de vill ska ingå i organisationen baserat på en 

utvärdering och analys av individerna. Vidare påverkar organisationerna även hur medarbetarna 

formas inom organisationen genom socialisering (Chatman, 1991). Enligt Chatman (1991, s. 

459) är socialisering ”how the organization influences the person´s values, attitudes, and 

behaviors during membership”, det vill säga hur organisationer påverkar medarbetarna att vara 

förenliga med organisationen (Taormina, 2008). Organisationers påverkan baseras på 
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organisationers kultur (Chatman, 1991) och struktur (Zheng, Yang, & McLeanc, 2010). Trots 

att kultur är ett mycket studerat ämne (Schein, 2016; Martinez, Beaulieu, Gibbons, Pronovost, 

& Wang, 2015; Zheng m.fl., 2010; Taormina, 2008) är det problematiskt att finna en definition 

av begreppet (Schein, 2016; Chatman, 1991). Kortfattat innefattar organisatorisk kultur 

gemensamma antaganden, värderingar och normer (Zheng m.fl., 2010; Schein, 2016). Att det 

finns likheter i definitionerna av socialisering och kultur kan bero på att det finns studier som 

påvisar ett samband mellan de två begreppen (Taormina, 2008). Enligt Armstrong (2009, 

refererad i Humphrey, 2008, s. 110) innefattar struktur ”a net of roles and relationships helping 

to ensure collective effort to achieve specific aims”.  

 

Som nämnts i ovanstående stycke socialiseras nya medarbetare efter organisationers krav på 

färdigheter och beteende (Kornberger, Justesen, & Mouritsen, 2011; Chatman, 1991; Taormina, 

2008) in i organisationens kultur (Chatman, 1991), bestående utav gemensamma värderingar 

och normer (Zheng m.fl., 2010; Schein, 2016). Det är inte ovanligt att nya revisionsmedarbetare 

även blir tilldelade en mentor som besitter en hög grad av kunskap och erfarenhet. Resultatet 

av mentorskapet blir en lägre personalomsättning, ökad arbetsnöjdhet samt en ökad 

karriärutveckling (Diaz, Loraas, & Apostolouc, 2017). Organisationer har en påverkan på 

revisorernas karriärutveckling (Sheridan m.fl., 1990) genom tillhandahållandet av olika medel 

som kan, om de utnyttjas rätt, hjälpa revisorerna under deras karriär. De olika medlen benämner 

vi som organisatoriska faktorer och kommer vara studieobjektet i denna undersökningen. 

 

Det finns olika typer av organisationer, till exempel skolor och sjukhus (Lindkvist, Bakka, & 

Fivelsdal, 2014). Även revisionsbyråer är organisationer som besitter makt att påverka vilka 

individer som får träda in i organisationen (Chatman, 1991). Trots detta anses 

revisionsbranschen vara en mansdominerad bransch (Jonnergård, Stafsudd, & Elg, 2010; 

Månsson, Elg, & Jonnergård, 2013) med låg jämställdhet (Collin m.fl., 2007). Enligt SCB 

(2016) ska en bransch utgöras utav mer än 60 procent av män respektive kvinnor för att 

klassificeras som en mans- respektive kvinnodominerad bransch. Vid inträdet i 

revisionsbranschen är fördelningen mellan män och kvinnor jämställd, då lika många män som 

kvinnor träder in i branschen (Collin m.fl., 2007; Jonnergård m.fl., 2010) medan positionerna 

på partnernivå innehas till största del av män (Collin m.fl., 2007; Jonnergård m.fl., 2010; 
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Anderson-Gough, Grey & Robsonc, 2005). År 2018 var andelen kvinnliga delägare i Big73 i 

genomsnitt 23 procent (Lennartsson, 2018).  

 

Att där är en skillnad i genus inom revisionsbranschen kan förklaras med hjälp av personliga- 

och situationsfaktorer. Personliga faktorer kan vara genusidentitet, drivkrafter samt 

uppfattningen av arbetsmiljön medan situationsfaktorer kan vara organisationskultur och det så 

kallade glastaket (Collin m.fl., 2007). Glastaket är ett osynligt socialt hinder som försvårar 

kvinnors möjlighet att nå högre positioner inom organisationer (Nationalencyklopedin, u.d.a; 

Collin m.fl., 2007). Tidigare studier har fokuserat på genusskillnader mellan män och kvinnor 

samt kvinnors begränsningar inom revisionsbranschen (Collin m.fl., 2007; Jonnergård m.fl., 

2010; Anderson-Gough m.fl., 2005; Månsson m.fl., 2013; Elg, Jonnergård, & Stafsudd, 2004) 

vilket kan vara en konsekvens av faktumet att revisionsbranschen går från jämställd, vid 

nyanställningar, till mansdominerad, på partnernivå. 

 

Collin m.fl. (2007) har studerat faktorer som påverkar en revisors tid att bli auktoriserad med 

ett genusperspektiv, det vill säga om det förekommer en distinktion mellan män och kvinnors 

auktorisationstid. En uppdelning av faktorerna har skett med inriktning på personliga- och 

situationsfaktorer. Följande faktorer studerades i studien: motivation, ålder vid auktorisation, 

tjänstledighet, prestigefull skola, byråstorlek, mentorskap, positionsbyte, tidigare 

arbetserfarenheter, social klass samt redovisnings- eller revisionserfarenhet i familjen (Collin 

m.fl., 2007). På grund av studiens fokus, som tidigare nämnts är ett genusperspektiv, 

presenteras resultatet i enlighet med detta och inte hur den generella auktorisationstiden 

påverkas utav utvalda faktorer. Ett intressant villkor att lyfta fram vid studerandet av 

auktorisationstiden är att auktorisationsprocessen, det vill säga tiden innan auktorisation, kan 

påverkas av sociala faktorer medan auktorisationsprovet är objektivt (Collin m.fl., 2007). 

 

Som diskuterats ovan finns det studier kring faktorer som påverkar valet av en karriär (de 

Magalhaes & Wilde, 2015) samt auktorisationstiden (Collin m.fl., 2007). Det finns även studier 

som behandlar skillnaderna mellan genus (Collin m.fl., 2007; Jonnergård m.fl., 2010; 

Anderson-Gough m.fl., 2005; Månsson m.fl., 2013; Elg m.fl., 2004) samt drivkrafterna bakom 

färdigheterna (Chia, 2003; de Magalhaes & Wilde, 2015). Både Qvick m.fl. (2004) och Collin 

m.fl. (2007), undersökte faktorer som påverkar auktorisationstiden. Dessa faktorer utgjordes 

                                                 
3 Big7 består utav Grant Thornton, Deloitte, Mazars, EY, KPMG, PwC och BDO (Lennartsson, 2018). 
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både av personliga egenskaper och organisatoriska faktorer. Termen organisatoriska faktorer, 

kan förklaras som medel organisationer tillhandahåller för att hjälpa revisorerna under deras 

karriär. De organisatoriska faktorer som inkluderades i båda studierna var revisionskontorets 

storlek, mentorskap samt byte av position (Qvick m.fl., 2004; Collin m.fl., 2007). Däremot 

finns det, oss veterligen, inga tidigare studier som undersöker vilka organisatoriska faktorer 

som kan ha en påverkan på den praktiska auktorisationstiden. Denna studies faktorer har 

identifierats genom inspiration från tidigare studier av Qvick m.fl. (2004) och Collin m.fl. 

(2007). Vi har valt att använda samma terminologi, som författarna till de två studierna, kring 

de faktorer som tillhandahålls av organisationerna och därmed används termen organisatoriska 

faktorer i resterande del av arbetet. En organisatorisk faktor som tagits direkt från studierna av 

Collin m.fl. (2007) och Qvick m.fl. (2004) är mentorskap. Förutom mentorskapet adderades 

ytterligare två organisatoriska faktorer till studien, vilka är byråspecifik utbildning och 

managementmetoden up-or-out. Samtliga tre faktorer kommer att presenteras under avsnittet 

3.2 Hypotesbildning. 

 

Det pågår en diskussion angående den reglerade auktorisationstiden och förekommandet av en 

proportion vars syftemål bland annat är att revidera auktorisationstiden från åtta år till sex 

reglerade år. Samtidigt uppgår den genomsnittliga auktorisationstiden i praktiken till tio år. Den 

främsta orsaken till denna förlängda auktorisationstid är att revisionsbyråerna inte beviljar sina 

anställda att skriva auktorisationsprovet förrän de anses ha tillräckligt med kunskap för att 

uppnå ett godkänt resultat (Revisorsinspektionen, 2017). Därav anser vi det relevant att studera 

organisationernas påverkan på revisorernas karriärutveckling genom de organisatoriska 

faktorer som de tillhandahåller till sina medarbetare. Antalet revisorer kommer att understiga 

efterfrågan av dem (Hadjipetri Glantz, 2017b), vilket innebär att antalet auktoriserade revisorer 

behöver öka. Flertalet av de individer som börjar en karriär inom revision uppnår inte en 

auktorisation vilket kan bero på att vägen fram till auktorisation upplevs som lång och komplex 

(Revisorsinspektionen, 2017). Det kan därför vara intressant att studera vilka faktorer 

organisationerna kan tillhandahålla för att vägen fram till auktorisation inte ska upplevas längre 

och mer komplex än vad den gör idag. 

 

Som nämnts tidigare består auktorisationsprocessen utav både teoretisk och praktisk utbildning. 

Då organisatoriska faktorer tillhandahålls och påverkas utav organisationerna kommer studien 

fokusera på den praktiska auktorisationstiden, det vill säga den del av auktorisationsprocessen 

som sker på en revisionsbyrå. Detta på grund av att det enbart är den praktiska 
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auktorisationstiden, och därmed den praktiska utbildningen, som revisionsbyråerna kan 

påverka med hjälp av de organisatoriska faktorerna. Vår förhoppning med denna studie är att 

erhålla kunskap om de organisatoriska faktorerna som påverkar den praktiska 

auktorisationstiden. Den främsta orsaken till en förlängd auktorisationstid är att 

revisionsbyråerna inte beviljar sina anställda att skriva auktorisationsprovet. Därav anser vi det 

relevant att erhålla kunskap om de organisatoriska faktorerna som kan påverka den praktiska 

auktorisationstiden då de kan vara av betydelse för möjligheten att förkorta den genomsnittliga 

auktorisationstiden. 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka organisatoriska faktorer påverkar revisorers praktiska auktorisationstid? 

 

1.4 Syftesformulering 

Syftet med studien är att förklara vilka organisatoriska faktorer som påverkar revisorers 

praktiska auktorisationstid. 

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats har delats in i sex kapitel. Kapitel ett har varit ett inledande kapitel där 

bakgrunden till studien och problematiseringen kring ämnet presenterats. Utifrån dessa 

avslutades kapitlet med en frågeställning följt av studiens syfte. I kapitel två, den vetenskapliga 

metoden, diskuterar vi för de vetenskapliga metoder som använts i studien. Först presenteras 

studiens ansats och metod och därefter presenteras relevanta teorier för studien. Nästkommande 

kapitel, kapitel tre, benämns som modellutveckling och hypotesutveckling och börjar med en 

presentation av de grundläggande teorier som använts i studien. Vidare visas en modell med 

syfte att tydliggöra vilka faktorer som undersöktes och för att påvisa eventuella samband mellan 

faktorerna och auktorisationstiden. Fortsättningsvis följer en kort diskussion av faktorer som 

valts bort i studien och kapitel tre avslutas med hypotesutveckling. Det fjärde kapitlet är den 

empiriska metoden. Först presenteras litteratursökningen, följt av datainsamlingsmetoden samt 

ett avsnitt där urvalsgruppen för studien presenteras. Vidare presenteras operationaliseringen, 

bortfallsanalysen, vilka analysmetoder som har använts i studien samt varför reliabilitet och 

validitet är av stor vikt för studien. Kapitel fyra avslutas sedan med att presentera vilka etiska 

beaktanden och vilken datasäkerhet som vi tagit hänsyn till i studien. Kapitel fem, den 

empiriska analysen, börjar med beskrivande statistik, följt av en presentation av Cronbach´s 
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Alpha. Vidare redogör vi för en korrelationsmatris, följt av en multipel regression och enkla 

linjära regressioner. Analyskapitlet avslutas sedan med en sammanställning av 

modellprövningen. Det sjätte och sista kapitlet ämnar att sammanfatta och avsluta studien. Först 

sammanfattas studiens resultat för att sedan presentera de slutsatser som tagits utifrån resultatet. 

Kapitel sex, och därmed uppsatsen, avslutas med presentation av studiens bidrag samt förslag 

till framtida forskning inom forskningsfältet. 
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2. Vetenskaplig metod 

Nedan motiverar vi de vetenskapliga metoder vi valt att använda oss av för att uppnå syftet med 

studien och därigenom kunna förklara de organisatoriska faktorer som påverkar revisorers 

praktiska auktorisationstid. Först argumenterar vi för vilken forskningsansats, forskningsmetod 

och forskningsfilosofi som studien präglas av. Vidare presenteras vilka teorier vi tillämpat och 

varför dessa teorier är relevanta för studiens syfte. 

 

2.1 Studiens ansats och metod 

Utifrån studiens syfte utgick vi från tidigare forskning kring liknande studieobjekt, samt teorier 

som behandlar profession, organisationskultur och organisationsstruktur. Då syftet med studien 

är att förklara, snarare än att förstå, de organisatoriska faktorer som kan påverka revisorers 

praktiska auktorisationstid, präglas studien av den positivistiska forskningsfilosofin (Patel & 

Davidson, 2011). Vidare har vi, i enlighet med den positivistiska filosofin, objektivt genomfört 

studien och på så sätt minimerat risken att studien nyanserats av våra egna uppfattningar och 

känslor (Patel & Davidson, 2011). Inom positivismen, och även i denna studien, finns 

förhoppningar om att finna samband mellan komponenter (Lind, 2014). I vår studie ville vi 

finna dessa samband mellan de organisatoriska faktorerna och den praktiska 

auktorisationstiden. Om vi hade velat förstå, istället för att förklara, de organisatoriska 

faktorernas påverkan på den praktiska auktorisationstiden, hade ett hermeneutiskt angreppssätt 

varit lämplig för studien. Dock hade det med ett hermeneutiskt angreppsätt inte varit lika 

möjligt att generalisera de resultat vi slutligen fått, som med ett positivistiskt angreppsätt (Patel 

& Davidson, 2011). 

 

Likt vår studie har tidigare forskning studerat faktorer som kan påverka revisorers 

auktorisationstid, med åtskillnaden att denna studie fokuserar på den praktiska 

auktorisationstiden istället för den totala. Det finns även befintliga teorier kring de 

organisatoriska faktorer som vi ville förklara. Utifrån dessa tidigare studier och teorier 

utvecklade vi en modell med ett antal organisatoriska faktorer. Därefter testade vi faktorerna i 

modellen empiriskt med förhoppningen att finna samband mellan de organisatoriska faktorerna 

och revisorers praktiska auktorisationstid. Att studera tidigare forskning och teorier för att sedan 

göra en empirisk undersökning innebär att vår studie har en deduktiv ansats (Patel & Davidson, 

2011). Vår studie är även så kallat hypotetiskt-deduktiv (Patel & Davidson, 2011), då vi 

utvecklade hypoteser utifrån de befintliga studierna. Dessa hypoteser prövades empiriskt med 
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förhoppning om att vi skulle kunna verifiera eller falsifiera dessa hypoteser (Patel & Davidson, 

2011). Som tidigare nämnts, har vi objektivt studerat studieobjektet och om vi haft ett induktivt 

tillvägagångssätt hade risken funnits att studien hade präglats av våra personliga tankar och 

känslor. Istället styrks vår objektivitet genom den deduktiva ansatsen, då studiens bas utgår från 

tidigare studier och teorier. Trots vår objektivitet, fanns det en risk med den valda ansatsen. Vi 

kunde nämligen gått miste om till exempel betydande organisatoriska faktorers påverkan på 

revisorers praktiska auktorisationstid genom att endast identifiera faktorerna utifrån de 

befintliga studierna och teorierna. Dock kan den induktiva ansatsen göra att viktiga samband 

som den tidigare forskningen redan funnit korrelationer mellan missas (Patel & Davidson, 

2011). 

 

Då vår studie präglas av en positivistisk forskningsfilosofi samt att vi har tillämpat en 

hypotetiskt-deduktiv ansats, har empirin samlats in genom en kvantitativ metod (Patel & 

Davidson, 2011; Denscombe, 2009). Även tidigare studier, med liknande studieobjekt, har 

tillämpat den kvantitativa metoden för att kunna finna samband mellan olika faktorer och 

revisorers auktorisationstid (Collin m.fl., 2007). Vid storskaliga studier, likt vår, är den 

kvantitativa metoden att föredra då den möjliggör kvantitativt omfattande data, vilket vidare 

leder till att sambanden och resultatet av studien blir mer tillförlitliga och generaliserbara 

(Denscombe, 2009). Hade vi istället tillämpat en kvalitativ metod hade data endast kunnat 

insamlas från ett fåtal revisorer, och därav hade resultatet inte varit jämförbart tillförlitligt eller 

generaliserbart (Denscombe, 2009). Den kvantitativa metoden genomförs ofta genom 

enkätundersökningar, vilket även vi gjorde. Förutom att enkätundersökningar kan möjliggöra 

ett omfattande utskick, där fler personer kan ingå i undersökningen, är det ett billigare och 

mindre tidskrävande tillvägagångssätt för datainsamling, än kvalitativa insamlingsmetoder 

(Denscombe, 2009). Då studien utfördes under en tid då revisorer har ont om tid på grund av 

den höga arbetsbelastningen, kunde det vara en risk att samla in data genom intervjuer. Om vi 

hade velat få en djupare förståelse för de potentiella sambanden mellan de organisatoriska 

faktorerna och revisorers praktiska auktorisationstid, hade en kvalitativ ansats varit tillämpbar 

(Andersen, 1998). 

 

2.2 Teorianvändning 

För att uppnå syftet med studien och för att kunna förklara de organisatoriska faktorer som 

påverkar revisorers praktiska auktorisationstid, tillämpades teorier samt tidigare forskning. 
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Revisorsyrket kännetecknas som en profession (Brante, 2005; Brante, 2009; Gertsson m.fl., 

2017; Nuijten m.fl., 2015), och likt andra professioner måste revisorer genomgå olika processer 

för att erhålla en professionell titel. För revisorer kan exempel på en sådan process vara den 

praktiska auktorisationstiden, vilket är studieobjektet för vår studie. Därav tillämpades 

professionsteorin och genom att förklara vad en profession kännetecknas av kunde vi identifiera 

vilka färdigheter och vilka processer som krävs för att få vara en del av en profession. 

Gemensamt för professioner är att de är en del av organisationer (Brante, 2009), där den 

praktiska auktorisationsprocessen, för revisorer, äger rum. Det anses därför intressant att 

diskutera organisationsteori, närmare bestämt hur olika organisationer kan vara uppbyggda, 

dels genom deras kultur (Ismail Al-Alawi, Yousif Al-Marzooqi, & Fraidoon Mohammed, 2007) 

och dels genom organisationers strukturer (Mintzberg, 1993). Utifrån dessa 

organisationsteorier kunde vi identifiera vilka faktorer som tillhandahålls av organisationer och 

som kan ha en påverkan på anställdas yrkesutveckling. Vidare gav dessa teorier en djupare 

förståelse för revisionsbyråernas kulturer (Grey, 1998) och hierarkiska strukturer (Carrington, 

2014), och kunde därmed visa hur revisorers praktiska auktorisationstid kan påverkas av dessa 

faktorer. Utifrån professionsteori, organisationsteori samt tidigare studier utvecklade vi en 

modell som vi sedan utvecklade hypoteser utifrån. Dessa hypoteser prövades sedan med hjälp 

av den data vi samlade in genom den kvantitativa metoden.  
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3. Modellutveckling och hypotesutveckling 

I detta kapitel presenteras relevanta teorier utifrån studiens syfte, det vill säga att förklara 

organisatoriska faktorers påverkan på den praktiska auktorisationstiden, följt av ett avsnitt med 

modellutveckling där potentiellt påverkande faktorer presenteras. Vidare presenteras de 

faktorer som av olika orsaker valts bort samt en förklaring till bortvalet. Avslutningsvis 

presenteras hypoteser som utvecklats med grund i tidigare forskning och litteratur. 

 

3.1 Grundläggande teorier 

Nedan presenteras teorier som kan hänföras till studiens syfte. Dessa teorier är professionsteori 

samt organisationsteori, vilket innefattar organisationers kultur och struktur. 

 

3.1.1 Profession 

I detta avsnitt definieras begreppet profession, med utgångspunkt i professionsteorin. För en 

tydligare definition av begreppet kommer karakteristiska kriterier för en profession att lyftas 

fram och diskuteras. Vikten av en definition av profession och de kriterier som utmärker en 

profession är stor då revisorsyrket, som nämnts tidigare, är en profession. Avslutningsvis 

presenteras hur revisionsprofessionens auktorisationsprocess är reglerad. 

 

Professioner präglas av kännetecken och kriterier. Brante (2009) lyfter fram 

professionsforskningens problematik att finna en definition av begreppet profession då 

utformningen av definitionen resulterar i att olika professioner, av olika anledningar, utesluts. 

Då fokus i denna studie är revisorsprofessionen har kriterier valts ut, då de antas ha en 

anknytning till revisorsprofessionen. De utvalda kriterierna är högre utbildning, gemensamma 

organisationer, reglering, makt, status, yrkesmonopol, vetenskaplig kunskap, allmännytta, 

avgränsningar samt yrkesnormer. 

 

Ett vanligt kriterium för tillhörandet av en profession är högre utbildning, vilket innebär en 

examen från högskola eller universitet (Brante, 2005). Bakgrunden till detta kriterium är att ett 

examensbevis ska säkerställa en viss professionell kompetens (Brante, 2009). Beträffande 

utbildning anses en individ tillhöra en profession först när personen besitter de färdigheter och 

kunskaper som är i enlighet med branschorganisationens begäran (Grey, 1998). För att betraktas 

som en del av revisorsprofessionen skall en revisor uppfylla samtliga krav som 

Revisorsinspektionen beslutat om för att uppnå auktorisation (Revisorsinspektionen, u.d.e). 
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Professioner karakteriseras också av tillhandahållandet av en gemensam organisation, så kallad 

yrkessammanslutning, som organiserar professionsmedlemmarna och medför att medlemmarna 

erhåller en känsla av identitet (Brante, 2009). De professionella organisationerna, vars uppgift 

bland annat är att granska och reglera medlemmarna av organisationen (Brante, 2009), är 

reglerade genom lagstiftning (Revisorsinspektionen, u.d.f). På grund av professioners 

expertkunskap är det problematiskt för en extern part att granska professionernas agerande, då 

de inte besitter tillräckligt med kunskap för att utföra granskningen korrekt. Därav blir en av de 

professionella organisationernas åliggande att övervaka att medlemmarna lever upp till de 

yrkesnormer som finns (Brante, 2009). Enligt Evetts (refererad i Brante, 2009, s. 22) är 

professioner, i olika grad, självreglerande. Lagstiftning reglerar de professionella 

organisationerna, vilket definieras senare under detta avsnitt. De använder sedan sin makt, dels 

för att reglera vilken högskole- eller universitetsexamen som krävs för att få tillträde till 

professionen, men också för att styra vilka licenser som krävs för att få vara en del av 

professionen (Brante, 2009). 

 

Brante (2009, s. 15) definierar professioner som “yrken som baserar sin verksamhet på 

vetenskaplig forskning”. Professioner besitter därmed betydande kunskap och anses utgöra 

nyckelpositioner i ett samhälle som präglas av information, kunskap och service (Brante, 2009). 

Att professioner innehar en hög status i samhället beror delvis på professioners expertkunskap, 

baserad på vetenskaplig forskning, i kombination med kunskapens betydelse (Brante, 2009). 

Samhället är alltså i behov av olika professioners kunskaper. Genomförandet av en lång 

utbildning, vid högskola eller universitet, i kombination med examinationer och besittandet av 

expertkunskaper gör att professioner ofta har yrkesmonopol (Brante, 2005). Detta innebär att 

professionerna förser samhället med viktig vetenskaplig kunskap genom utövandet av sitt yrke. 

Ytterligare ett kriterium för professioner är uppfyllandet av allmännytta. Professioner ska utföra 

tjänster, ofta relaterade till ett stort ansvar, som är av värde för samhället (Brante, 2009; Bamber 

& Iyer, 2002). 

 

För att möjliggöra bland annat yrkes- och kunskapsmonopol använder sig professioner av så 

kallade avgränsningar (Brante, 2005). Avgränsningarna innebär att endast individer med 

utvalda kvalifikationer eller egenskaper får tillgång till professionen (Brante, 2005; Grey, 

1998), exempelvis en högre utbildning. Enligt Weber (refererad i Brante, 2009, s. 20) används 

makt för att avgränsa tillgången till en profession för egen vinning, det vill säga för att erhålla 
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högre status och större belöningar. Det anses slutligen nödvändigt att anpassa sig och ta efter 

de yrkesnormer som förekommer i en profession, till exempel att agera och använda så kallat 

korrekt språkbruk (Grey, 1998). Med andra ord sker en socialisering, vilket också kontrolleras 

av de gemensamma organisationerna (Brante, 2009). 

 

Regleringen av revisionsprofessionen i Sverige har, trots nationella regleringar, sin bas i 

internationella regleringar (Öhman & Wallerstedt, 2012). Internationellt reglerar IFAC, mer 

specifikt IAESB vars verkliga namn är The International Accounting Education Standards 

Board, vilka utbildningskrav som krävs för att bli auktoriserad revisor (IFAC, u.d.). Nästa 

reglerande plan är EU, som har utvecklat ett revisionsdirektiv, 2014/56/EU (EUR-Lex, u.d.), 

som anger de mål som medlemsländerna ska uppfylla utan att specifikt definiera hur 

(Europeiska Unionen, u.d.). Slutligen är det nationella reglerande organet 

Revisorsinspektionen, som huvudsakligen reglerar Sveriges revisorer (Carrington, 2014). 

 

För att bli auktoriserad revisor, och därmed en del av revisionsprofessionen, har 

Revisorsinspektionen förutbestämda teoretiska och praktiska krav (Revisorsinspektionen, 

u.d.a). De förutbestämda kraven har sin grund i EU:s revisionsdirektiv 2014/56/EU. Direktivet 

framför krav på en total utbildningstid på sex år. Däremot har Revisorsförordningen och 

Revisorsinspektionen adderat ett utbildningstillägg på två år, det vill säga att utbildningstiden 

sammanlagt behöver vara åtta år för svenska auktoriserade revisorer (Revisorsinspektionen, 

2017). Utbildningen består utav tre delar, en teoretisk del, en praktisk del och en valfri del (se 

Figur 3.1). Den teoretiska utbildningen består av 180 högskolepoäng, det vill säga en treårig 

kandidatexamen, med företagsekonomi som inriktning och ska ske på en svensk högskola eller 

universitet. Den praktiska utbildningen sker i samråd och under handledning av en auktoriserad 

eller godkänd revisor och ska motsvara heltidsarbete under tre år. Den sista utbildningen, det 

vill säga den valfria delen, kan fördelas individuellt av revisorn mellan teoretisk och praktisk 

utbildning (Revisorsinspektionen, u.d.a). Efter åtta års utbildning måste revisorn utföra en 

revisorsexamen med godkänt resultat för att kunna benämnas som auktoriserad 

(Revisorsinspektionen, u.d.g). 

 

 

Figur 3.1 Auktorisationsprocessen 
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3.1.2 Organisationsteori 

Organisationsteori är ett välstuderat område, trots att forskningen inte sträcker sig långt tillbaka 

i tiden. Det huvudsakliga syftet med organisationsteorin har varit att finna en allmän definition 

av organisationsfenomenet, snarare än att förklara enskilda organisationer i olika typer av 

branscher. Organisationer i olika branscher och länder skiljer sig nämligen från varandra, dels 

hur de är strukturerade och dels hur kulturen inom organisationen ser ut, vilket är en anledning 

till att fenomenet är svårdefinierat. Trots att det är svårt att definiera vad organisation är, finns 

det gemensamma faktorer som organisationer kännetecknas av. Det finns någon typ av 

arbetsdelning inom alla organisationer, men beroende på organisation kan dessa skilja sig åt. 

Det som även är gemensamt för olika organisationer är att de innehar normer och regler som 

medlemmarna förväntas förhålla sig till (Lindkvist m.fl, 2014). 

 

Kulturen inom organisationer har länge varit ett studerat fenomen och det finns flertalet 

definitioner kring organisationskultur (Park, Ribiere, & Schulte Jr, 2004; Martinez m.fl., 2015). 

En av de tidigare definitionerna av organisationskultur gjordes av Blake och Moon (1969, 1985, 

refererad i Park m.fl., 2004, s. 107) som definierade fenomenet som: 

           Routinized ways of doing things that people accept and live by. Organizations have 

           norms and values that influence how members conduct themselves. These norms may 

           prevent members from applying a maximum effort or may encourage them to do so.. 

Kort kan organisationskultur ytterligare definieras som hur saker utförs i en organisation och 

kan ses som organisationens karaktär (Park m.fl., 2004) och det som håller ihop organisationen 

(Qazi, Miralam, & Bhalla, 2017). Organisationskultur kan ha olika former, där varje 

organisations kultur är unik (Ismail Al-Alawi m.fl., 2007), och hjälper medlemmar att förstå 

hur de ska agera i enlighet med organisationens normer (Ramachandran, Chong, & Ismail, 

2011). 

 

Organisationskultur delades, av McDermott och O´Dell (2001), upp i två dimensioner. 

Synlighet, som är en av dimensionerna, präglas av organisationens uppenbara och tydliga 

värderingar och uppdrag. Den osynliga dimensionen däremot handlar om de outtalade 

värderingar som ställs på de anställda och som vägleder dem genom sina karriärer inom 

organisationen (Ismail Al-Alawi m.fl., 2007; McDermott & O'Dell, 2001). Shein (2016) 

däremot, har delat upp organisationskultur i tre olika nivåer utifrån fenomenens synlighet. De 

tre olika nivåerna utgörs av artefakter, värderingar och normer och slutligen grundläggande 

antaganden (Schein, 2016). Artefakter är, likt den synliga dimensionen (McDermott & O'Dell, 
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2001), den mest synliga nivån. Dessa artefakter präglas bland annat av organisationens fysiska 

miljö, språk, klädstil och beteendemönster och är alltså fenomen som individer kan se, höra och 

känna vid inträdet i en ny organisation. Artefakterna är oftast svåra att tyda och det kan vara 

svårt att begripa meningen med artefakterna (Schein, 2016). 

 

För att få en djupare förståelse för artefakterna, behöver den andra nivån utforskas, nämligen 

organisationens värderingar och normer. Denna nivå av organisationskulturen behandlar 

organisationers uttalade värderingar, mål och strategier. Tanken med dessa fenomen är att de 

ska underlätta förståelsen för de olika artefakterna (Schein, 2016). Enligt Shein (2016) är det 

snarare fenomenen i nivå tre som motiverar artefakterna och det är i denna nivå som 

organisationens kärna återfinns. Denna nivå består av en organisations grundläggande 

antaganden, som likt den osynliga dimensionen, är osynliga och tas för givet. Detta 

förgivettagande kan uppstå när till exempel en lösning på ett problem fungerar upprepade 

gånger vilket leder till att lösningen används fortsättningsvis. Ytterligare ett exempel är att det 

tas för givet att saker ska vara säkra och därav är det otänkbart att skapa något som är osäkert 

(Schein, 2016).  

 

Trots att den tredje nivån av organisationskultur är svårföränderlig, är det fenomen på denna 

nivån som måste förändras om organisationer vill ändra kulturen. Organisationskulturen 

förändras nämligen inte om man endast ändrar klädkod eller arbetsplatsens miljö, utan det krävs 

en djupare förändring. En organisation kan nämligen behöva undersöka och möjligen förändra 

sina grundläggande antagande om det visar sig att artefakterna inte stämmer överens med de 

värdering och normer organisationen anser sig ha (Schein, 2016). Organisationskulturen på 

revisionsbyråer utgörs av normer och regleringar som behandlar dels revisorernas beteende, 

men även deras utseende. Revisorerna förväntas agera på ett visst vis och i enlighet med 

normerna. Dessa beteendemässiga normer fastställs inte av någon särskild 

professionsorganisation utan snarare utav och internt i revisionsbyråerna. De normer och 

regleringar gällande utseende som revisorerna förväntas följa handlar främst om strikta 

klädkoder (Grey, 1998). 

 

Förutom kulturen, kännetecknas även organisationer av deras struktur som visar 

organisationens uppbyggnad och hur medlemmarnas olika positioner och arbetsuppgifter är 

fördelade inom organisationen (Mintzberg, 1993). Hur en organisations struktur är uppbyggd 

beror bland annat på organisationens storlek och på behovet av styrning. Arbetsdelningen i en 
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organisation kan antingen ske horisontellt eller vertikalt. Den horisontella arbetsdelningen 

innebär att organisationen har en mer platt struktur, där ansvar och makt är jämnt fördelat på de 

olika medlemmarna inom organisationen och där kommunikationen och samarbete är av stor 

betydelse (Lindkvist m.fl., 2014). 

 

Till skillnad från den horisontella arbetsdelningen, kan en organisation ha en mer pyramidlik 

struktur. Arbetsdelningen sker då mer vertikalt, där organisationen är uppbyggd i olika 

hierarkiska nivåer och där individerna på de olika nivåerna innehar olika mängd ansvar, makt 

och rätt till beslutsfattande. Längst ner i denna hierarkiska pyramid återfinns de med minst 

inflytande i organisationen, och högst upp i toppen finns de med mest inflytande och makt. Den 

hierarkiska strukturen är vanligt förekommande i bland annat stora organisationer, där det krävs 

en mer strukturerad koordinering av det stora antalet medlemmar, till skillnad från i små 

organisationer där samarbetet mellan medlemmarna sker mer spontant. Den vertikala 

arbetsfördelningen förekommer även i organisationer där arbetsuppgifterna är komplexa. Dessa 

typer av organisationer kräver också hög grad av koordinering, men även planering och kontroll 

är av betydelse (Lindkvist m.fl., 2014). Strukturen i revisionsbyråer, framförallt i Big4-

byråerna, är uppbyggd av hierarkiska nivåer, där arbetsdelningen sker vertikalt (Broberg, 

Umans, Skog, & Theodorsson, 2018). Hur revisionsbyråers hierarkiska nivåer är uppdelade 

diskuteras vidare i avsnitt 3.3.3 Managementmetoden up-or-out.  

 

3.2 Modellutveckling 

Revisorers karriärutveckling, och därmed deras auktorisationstid, påverkas av organisationerna 

de verkar inom (Sheridan m.fl., 1990). För att undersöka vilka organisatoriska faktorer som 

påverkar revisorers praktiska auktorisationstid har vi utformat en modell som utgörs utav totalt 

elva faktorer. Tre av de elva faktorerna är organisatoriska faktorer som alla påverkas och 

tillhandahålls av revisionsbyråerna. Dessa tre faktorer är mentorskap, byråspecifik utbildning 

och managementmetoden up-or-out (se Modell 3.1), vilka har sin grund i organisationernas 

kultur och struktur (Kochan, 2013; Yustina & Putri, 2017). Både mentorskap och byråspecifik 

utbildning har vidare delats upp i vardera två delar, vilka kommer att diskuteras under avsnitten 

3.3.1 Mentorskap respektive 3.3.2 Byråspecifik utbildning. Utifrån vår modell vill vi förtydliga 

vilka organisatoriska faktorer vi vill undersöka samt påvisa sambandet mellan faktorerna och 

den praktiska auktorisationstiden. Det finns ytterligare faktorer, förutom de organisatoriska 

faktorerna, som kan påverka auktorisationstiden vilket medför att dessa inte kan förbises. På 
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grund av att faktorerna inte är organisatoriska och inga hypoteser kommer att framställas kring 

dem kommer de istället att diskuteras under kapitel fyra. 

 

Vår precisering av praktisk auktorisationstid är den del av auktorisationsprocessen som 

revisorerna genomgår på en revisionsbyrå, det vill säga den praktiska utbildningen. Den 

praktiska auktorisationstiden börjar när en individ påbörjar den praktiska utbildningen på en 

revisionsbyrå och avslutas när ett godkänt resultat på auktorisationsprovet uppnås, exklusive 

eventuell tjänstledighet. Att vi valt att exkludera tjänstledighet leder till att vi kommer att 

studera en så kallad effektiv praktisk auktorisationstid, trots att vi väljer att enbart kalla den för 

praktisk auktorisationstid. Detta val har gjorts för att få en mer jämförbar och rättvis bild av 

auktorisationstiden, då alla individer inte tar tjänstledigt. Tjänstledighet kan exempelvis bestå 

av föräldraledighet, sjukskrivning eller ledighet för volontärarbete. Som lägst kan den praktiska 

auktorisationstiden vara tre år, vilket har sin grund i att den praktiska utbildningen på en 

revisionsbyrå är reglerad och måste minst pågå under tre år  (Revisorsinspektionen, u.d.g). De 

organisatoriska faktorerna som omfattas utav vår undersökning har genom ett deduktivt 

resonemang valts ut, då de kan antas påverka den praktiska auktorisationstiden. Några av 

faktorerna har använts i tidigare forskning och då även i vissa fall påvisat ett potentiellt samband 

(Collin m.fl., 2007) medan andra faktorer har valts ut då de är vanligt förekommande inom 

revisionsbyråernas kulturer och strukturer. Samtliga faktorer kan tillhandahållas under 

revisorernas auktorisationsprocess och kan därför antas påverka auktorisationstiden. 

 

 

Modell 3.1 Organisatoriska faktorer som kan påverka den praktiska auktorisationstiden 
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3.2.1 Bortvalda faktorer 

Det finns flertalet faktorer som kan påverka en revisors praktiska auktorisationstid. Tidigare 

studier har bland annat undersökt hur kön, ålder och erfarenheter påverkar auktorisationstiden 

(Qvick m.fl., 2004; Collin m.fl., 2007). Då vi med vår studie vill rikta oss till revisionsbyråerna 

och hur de kan agera för att möjliggöra en så kort praktisk auktorisationstid som möjligt för 

sina revisorer, utöver den reglerade, är dessa faktorer inte relevanta att undersöka. Genus, ålder 

vid auktorisation och tidigare erfarenheter hos revisorer är nämligen inget som organisationer 

kan påverka. Dock kan de organisatoriska faktorerna påverkas av bland annat genus, ålder vid 

auktorisation och tidigare erfarenheter och därför har vi valt att använda dessa som 

kontrollvariabler i vår studie. 

 

3.3 Hypotesbildning 

Nedan diskuteras hur de organisatoriska faktorerna kan komma att påverka revisorers praktiska 

auktorisationstid. Utifrån diskussionerna kommer sedan en eller flera hypoteser för varje faktor 

att utvecklas.  

 

3.3.1 Mentorskap 

Megginson och Clutterbuck (1995, refererad i Barker, Monks, & Buckley, 1999, s. 298) 

definierar en mentor som “off-line help by one person to another in making significant 

transitions in knowledge, work or thinking”. Vikten av mentorskap har visat sig vara en 

betydande process för utveckling, både för adepten och för organisationen (De Janasz & 

Sullivan, 2004; Arnold & Johnson, 1997). Mentorn formar adepten in i organisationens kultur 

och ökar adeptens engagemang gentemot organisationen som adepten verkar i. Därav 

underlättar mentorn socialiseringsprocessen för organisationen (De Janasz & Sullivan, 2004). 

Mentorskap är en del av och formas utav organisationers kultur (Kochan, 2013). Mentorn 

karaktäriseras av en individ som innehar bred erfarenhet och kunskap (Ragins & Cotton, 1999), 

medan adepten, som erhåller hjälp av mentorn, oftast är relativt ung och oerfaren (Barker m.fl., 

1999). Mentorskap har visat sig ha en positiv inverkan på adeptens karriär (Arnold & Johnson, 

1997; Siegel, Rigsby, Agrawal, & Leavins, 1995), och kan därmed antas ha en positiv inverka 

på revisorers praktiska auktorisationstid. I relationen mellan mentorn och adepten, är mentorns 

huvudsakliga uppdrag att tillhandahålla stöd, hjälp och vägledning åt adepten (Kram, 1983). På 

så sätt kan adepten bland annat erhålla en högre arbetsnöjdhet och risken att adepten ska byta 
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arbete minskar (Barker m.fl., 1999; De Janasz & Sullivan, 2004). Mentorskap ökar även 

möjligheten för adepten att bli befordrad (De Janasz & Sullivan, 2004). 

 

Tidigare forskning är enade om mentorskapets positiva betydelse för adepterna. Mentorskap 

påverkar både adepternas och organisationernas utveckling, ökar medarbetarnas engagemang 

gentemot organisationen samt har en positiv inverkan på möjligheten att bli befordrad och 

därmed även på adeptens karriär. Då samtliga konsekvenser av mentorskap är av positiv 

karaktär, leder detta till följande hypotes: 

  

Hypotes 1a: Mentorskap leder till en kortare praktisk auktorisationstid.  

 

Det finns två olika sorters mentorskap, formellt och informellt mentorskap. Då organisationer 

kan dra nytta av mentorskap, skapar organisationer det formella mentorskapet (Nemanick Jr, 

2000; Chao, Walz, & Gardner, 1992). Denna typ av mentorskap skapas och styrs av 

organisationen som utser en mentor åt adepten. Den informella relationen mellan adept och 

mentor skapas däremot av individerna själva (Chao m.fl., 1992), genom att de dras till varandra. 

Mentorn söker en adept som mentorn ser potential hos samt finner likheter hos gentemot sin 

egen personlighet. Vidare tenderar adepten att välja en mentor som besitter önskad expertis och 

som innehar kvalitéer som adepten vill efterlikna (Nemanick Jr, 2000; Ragins & Cotton, 1999). 

För att mentorskap ska ge någon effekt krävs det att det pågår under en längre period. Det 

formella mentorskapet varar under en begränsad tid (Siegel, Schultz, & Landy, 2011) och oftast 

inte längre än ett år, vilket är en för kort period för att mentorskapet ska uppnå någon effekt. 

Däremot varar det informella mentorskapet oftast under flera år (Ragins & Cotton, 1999). Enligt 

Ragins and Cotton (1999) medför det formella och informella mentorskapet olika nivåer 

gällande adeptens karriärutveckling och personliga utveckling. De visar även att det informella 

mentorskapet ger mer fördelar för en adept, än det formella mentorskapet. 

 

Mentorskap kan påverka en individ på olika nivåer och i litteratur delas nivåerna upp i två 

funktioner (Chao m.fl, 1992; Siegel m.fl., 2011; Siegel & Reinstein, 2001). Den första 

funktionen, karriärmässig utveckling, påverkar adeptens karriärutveckling och handlar främst 

om att lära adepten det grundläggande arbetet inom organisationen, samt förbereda personen 

för framtida avancemang (Chao m.fl., 1992; Siegel m.fl., 2011). Genom denna funktion 

tillhandahåller mentorn bland annat coachning och utmanande arbetsuppdrag åt adepten 

(Nemanick Jr, 2000). Den andra funktionen, den psykosociala funktionen, behandlar den 
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personliga utvecklingen hos adepten. Denna funktion handlar om att bygga en vänskaplig 

relation mellan adepten och mentorn och går främst ut på att mentorn fungerar som förebild för 

adepten (Siegel m.fl., 2011) samt tillhandahåller rådgivning (Nemanick Jr, 2000). Den 

psykosociala funktionen hjälper adepten att utveckla bland annat kompetens, självförtroende 

och jobbacceptans (Siegel & Reinstein, 2001; Chao m.fl., 1992). De informella mentorerna 

tenderar att engagera sig mer än de formella mentorerna, både i adeptens karriärutveckling och 

i den personliga utvecklingen (Nemanick Jr, 2000; Ragins & Cotton, 1999). Anledningen till 

det minskade engagemanget i adeptens utveckling från de formella mentorerna kan vara för att 

de utför mentorskapet på grund av hängivenhet för organisationen och inte till själva adepten 

(Nemanick Jr, 2000). 

 

Det informella mentorskapet är av valfri karaktär, det vill säga att individerna själva skapar 

mentorskapsrelationen, vilket kan vara en av de bakomliggande orsakerna till att den informella 

mentorn har ett större engagemang i relationen med adepten än den formella mentorn. Ett större 

engagemang kan vara en av anledningarna till att den informella mentorskapet leder till mer 

fördelar för adepten. Det informella mentorskapet har en större positiv inverkan, än det formella 

mentorskapet, både på adeptens karriärutveckling och personliga utveckling, vilket är grunden 

till följande hypotes: 

 

Hypotes 1b: Informellt mentorskap minskar den praktiska auktorisationstiden mer än formellt 

mentorskap. 

 

3.3.2 Byråspecifik utbildning 

Som tidigare nämnts är revision en profession (Brante, 2005; Brante, 2009; Gertsson m.fl., 

2017; Nuijten m.fl., 2015). Revisorer, precis som andra professionsyrkesbeteckningar, besitter 

en hög grad av kunskap som är av betydelse för samhället (Brante, 2005). För att förmå att följa 

de revisionsstandarder som finns, prestera under regelbundna inspektioner samt upprätthålla 

ansvaret gentemot samhället, krävs det att revisorer både erhåller och bibehåller en komplex 

kunskap (Westermann, Bedard, & Earley, 2015). I organisationer finns det individer som ses 

som kunskapskällor, då de besitter mycket samt betydande kunskap (Wiig, 1997). 

Organisationers besittande av kunskap är en konkurrensfaktor, vilket leder till ett behov av att 

de så kallade kunskapskällorna delar med sig av kunskapen till andra individer inom 

organisationen (Wiig, 1997), därmed används intern utbildning inom organisationer. Vid 

utbildningstillfällena, som till exempel kan bestå av kurser eller seminarier, är det individer 
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med hög kunskap inom en profession som delar med sig av sina kunskaper för att utbildningen 

ska upprätthålla en hög kvalitet där deltagarna erhåller kunskap som är relevant för arbetet 

(Sundstedt & Piraino, 2007). 

 

Marsick och Volpe (1999) belyser skillnaden mellan utbildning och lärandeprocesser. De 

menar att utbildning är planerade tillfällen där medarbetarna erhåller betydande kunskap 

angående hur arbetsuppgifter ska utföras, medan lärande är en livslång process som är av stor 

vikt i en föränderlig bransch. Det är inte ovanligt att tala om formell utbildning, som bland 

annat består utav extern utbildning (se Figur 3.2)(Hollow & Vik, 2016). Extern utbildning 

innebär den utbildning som krävs för att erhålla yrkeskvalifikation (Hollow & Vik, 2016). För 

revisorer utgörs den externa utbildningen av totalt åtta års utbildning fördelad på teoretisk och 

praktisk utbildning samt ett godkänt resultat på auktorisationsprovet (Revisorsinspektionen, 

2017). Hollow och Vik (2016) framför att erhålla auktorisation präglas av två synsätt. Det första 

synsättet är att den externa utbildningen ses som början på en karriärutvecklingsprocess som 

förser deltagarna med värdefulla färdigheter, relevanta för deras framtida utveckling. Det andra 

synsättet ser den externa utbildningen som något nödvändigt som måste genomgås (Hollow & 

Vik, 2016; Westermann m.fl., 2015).  

 

Den praktiska utbildningen, som är en del av den externa utbildningen, som revisorer måste 

genomgå kan delas upp i två delar vilka är praktisk arbete och interna utbildningar (se Figur 

3.2). Förutom praktiskt arbete ska kurser, seminarier och självstudier genomföras under den 

praktiska utbildningen för att uppnå en auktorisation (FAR, u.d.), vilket den interna 

utbildningen består utav (Sundstedt & Piraino, 2007). Intern utbildning behandlar både de 

kunskaper som krävs för att utföra en arbetsuppgift, samt varför uppgiftens arbetssätt ser ut som 

den gör. Även den interna utbildningen är av vikt för karriärutvecklingen då den bidrar med 

relevant kunskap för arbetsuppgifterna (Hollow & Vik, 2016). Det är inom revisionsbranschen 

vanligt förekommande att revisionsbyråerna tillhandahåller intern utbildning för att möjliggöra 

en yrkesutveckling hos sina medarbetare (PwC, 2017; EY, u.d.; Mazars, u.d.). Utbildning kan 

därför antas vara en del av revisionsbyråernas kultur. Marsick och Volpe (1999) belyser vikten 

av den formella utbildningen, bestående av extern och intern utbildning, för organisationers 

effektivitet, då den erhåller medarbetarna med den kunskap som krävs för att effektivt utföra 

arbetsuppgifterna. 
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För att besitta den kunskap som krävs för revisionsyrket framförs krav på både extern och intern 

utbildning. Organisationer kan påverka den interna utbildningen, bland annat på grund av att 

den förväntas tillhandahållas av organisationerna (Nationalencyklopedin, u.d.b). Den interna 

utbildningen är av vikt för medarbetarnas yrkesutveckling, då den förser medarbetarna med 

relevant yrkeskunskap vilket är bakgrunden till följande hypotes: 

 

Hypotes 2a: Intern utbildning leder till en kortare praktisk auktorisationstid. 

 

Förutom den formella utbildningen är även den informella utbildningen betydelsefull för 

karriärutvecklingsprocessen (Hollow & Vik, 2016). Den informella utbildningen kan även 

benämnas learning-by-doing (Khalifa, 2015), och har blivit ett allt vanligare fokus på 

arbetsplatser, då den har visat sig vara det genomgripande lärandet (Marsick & Volpe, 1999). 

Hollow och Vik (2016, s. 355) definierar skillnaden mellan formell och informell utbildning 

som “In contrast to formal training, informal learning happens spontaneously in everyday 

activities, rather than deriving from planned exercises”. Med andra ord sker informell 

utbildning inom de vardagliga rutinerna och arbetsuppgifterna, vilket är det praktiska arbetet. 

Den stora skillnaden mellan det praktiska arbetet och learning-by-doing är att det praktiska 

arbetet är det planerade arbetet och lärandet medan learning-by-doing är det spontana lärandet 

som sker under det planerade arbetet. Den informella utbildningen präglas av individers 

valmöjligheter, preferenser och avsikter vilket medför att den informella utbildningen är upp 

till varje enskild individ (Marsick & Volpe, 1999). Erhållandet av kunskaper genom den 

informella utbildningen förvärvas alltså genom yrkeserfarenheter (Khalifa, 2015). 

 

Förutom den formella utbildningen, bestående utav planerad utbildning, är den informella 

utbildningen av stor vikt för medarbetarnas karriärutveckling. Den informella utbildningen 

består utav yrkeserfarenheter som sker inom det vardagliga arbetet. Hur mycket individer vill 

utnyttja detta är upp till varje enskild individ. Då individer själva kan påverka den informella 

utbildningen kan det tänkas att de som begagnar lärandet erhåller mer yrkeserfarenhet, vilket 

resulterar i följande hypotes: 

 

Hypotes 2b: Informell utbildning leder till en kortare praktisk auktorisationstid. 
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Figur 3.2 Revisionsutbildningen olika former4 

 

3.3.3 Managementmetoden up-or-out 

Revisionsbyråernas struktur präglas vanligtvis av en tydlig pyramid-hierarki (Parker, Nouri, & 

Hayes, 2011), vilket innebär att antalet medarbetare är som flest längst ner och blir färre högre 

upp i hierarkin (Nationalencyklopedin, u.d.c). Inom revisionsbranschen består vanligtvis denna 

pyramid-hierarki av fyra hierarkiska nivåer (se Figur 3.3). Överst i hierarkin återfinns den 

påskrivande revisorn, som innehar en auktorisation och som bär det största ansvaret gällande 

revisionen. Då revisionsuppdragen ofta är av en större karaktär kan den påskrivande revisorn 

inte själv utföra revisionen vilket är grunden för de tre hierarkiska nivåerna under denne. 

Positionen under den påskrivande revisorn kallas för manager och är den som leder och planerar 

revisionsarbetet. Vidare i nedanstående hierarkiska nivå återfinns en senior revisor, som utför 

det dagliga arbetet under revisionsuppdragen samt leder revisorsassistenternas arbete. 

Revisorsassistenterna utgör den lägsta hierarkiska nivån inom en revisionsbyrå och utför därför 

det så kallade grovjobbet i det dagliga arbetet (Carrington, 2014). 

                                                 
4 Den teoretiska och praktiska utbildningen i denna modell kan hänföras till Figur 3.1 Auktorisationsprocessen. 
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Figur 3.3 Revisionsbyråers hierarkiska nivåer 

 

I en revisionskarriär klättrar revisorer uppåt i den hierarkiska pyramiden genom befordringar. 

Genom standard promotion practices blir en revisionsmedarbetare befordrad, inte befordrad 

eller avskedad.  Blir medarbetare inte befordrade förblir deras hierarkinivå oförändrad. Vidare 

är en managementmetod den så kallade up-or-out metoden (Ghosh & Waldman, 2010), vilken 

innebär att om en revisor inte blir befordrad, och klättrar i hierarkin, finns det förväntningar på 

att revisorn frivilligt ska lämna revisionsbyrån (Yustina & Putri, 2017; Carrington, 2014). För 

att påverka medarbetare att vilja bli befordrade använder publika revisionsbyråer, frivilligt, 

metoden kallad up-or-out (Yustina & Putri, 2017; Kalbers & Cenker, 2007; Gertsson m.fl., 

2017; Parker m.fl., 2011). 

 

Fördelar med up-or-out är ökad sannolikhet för befordran och därmed också en högre 

motivation (Ghosh & Waldman, 2010), samt att endast de individerna med hög motivation för 

arbetet kommer att stanna kvar inom organisationen (Carrington, 2014). Dock medför metoden 

en ökad personalomsättning och inom revisionsbranschen finns det markanta skillnader mellan 

juniora och seniora revisorer (Yustina & Putri, 2017). Yustina och Putri (2017) framför att 

personalomsättningen inte nödvändigtvis är en negativ effekt av up-or-out, beroende på 

medarbetarnas prestationer. Medarbetare med höga ambitioner och arbetsprestationer tenderar, 

i jämförelse med medarbetare med en lägre arbetsprestation, att lämna revisionsbyråerna när 

tillhandahållandet av styrmedel är lågt (Parker m.fl., 2011). Medarbetare med en lägre 

arbetsprestation är mindre komplexa att ersätta än en högpresterande medarbetare (Yustina & 

Putri, 2017). Dock är det av vikt att inte bortse från att personalomsättningen är en kritisk 

omständighet som påverkar revisionsbyråerna (Parker m.fl., 2011). 
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Som nämnts ovan medför managementmetoden up-or-out en högre motivation (Ghosh & 

Waldman, 2010). Enligt Auriol, Friebel och von Bieberstein (2016) är juniora medarbetares 

största motivationsfaktor befordran, då de vet att up-or-out-system antingen leder till befordran 

eller ett utträde ur organisationen. Om medarbetarna vet att det finns en förväntning på att de 

antingen ska prestera inom organisationen eller lämna organisationen kan det antas att de väljer 

det förstnämnda och därmed även arbetar snabbare mot en auktorisation. Detta leder till 

följande hypotes: 

 

Hypotes 3: Managementmetoden up-or-out bidrar till en kortare praktisk auktorisationstid. 

 

3.4 Sammanfattning av kapitlet 

I kapitlet har vi presenterat vilka teorier som anses vara relevanta för studiens syfte, att förklara 

vilka organisatoriska faktorer som kan påverka revisorers praktiska auktorisationstid. Teorierna 

har behandlat begreppet profession och organisationers kultur och struktur. Vidare diskuterades 

vilka organisatoriska faktorer studien baseras på, nämligen mentorskap, byråspecifik utbildning 

och managementmetoden up-or-out. Utifrån teorier och tidigare studier kring de 

organisatoriska faktorerna utvecklades fem hypoteser, som sedan kommer verifieras eller 

falsifieras. Studiens fem hypoteser är följande: 

• Hypotes 1a: Mentorskap leder till en kortare praktisk auktorisationstid. 

• Hypotes 1b: Informellt mentorskap minskar den praktiska auktorisationstiden mer än 

formellt mentorskap. 

• Hypotes 2a: Intern utbildning leder till en kortare praktisk auktorisationstid. 

• Hypotes 2b: Informell utbildning leder till en kortare praktisk auktorisationstid. 

• Hypotes 3: Managementmetoden up-or-out bidrar till en kortare praktisk 

auktorisationstid. 
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4. Empirisk metod 

I början av det fjärde kapitlet kommer en presentation av litteratursökning, 

datainsamlingsmetod samt urval att ske. Under rubrikerna litteratursökning och 

datainsamlingsmetod argumenterar vi för våra val av sökningsmetoder respektive 

datainsamlingsmetoder. Under rubriken urval diskuteras vårt val av respondenter för 

undersökningen, hur de har kontaktats följt av en presentation av studiens svarsfrekvens. Därpå 

presenteras studiens beroende, oberoende samt kontrollvariabler och deras koppling till 

studiens enkät följt av en bortfallsanalys. Vidare diskuteras vårt metodval för analysen och 

avslutningsvis presenterar vi studiens reliabilitet och validitet samt etiska beaktanden. 

 

4.1 Litteratursökning 

För att utveckla studiens teoretiska referensram har vi framförallt tillämpat vetenskapliga 

artiklar, som vi funnit genom olika databaser som Högskolan Kristianstad har tillgång till. 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar har främst skett genom databasen Summon, vilket 

möjliggjorde att vi kunde finna artiklar som både var vetenskapligt granskade samt publicerade 

i tidskrifter. Anledning till dessa kraven på artiklarna var att vi skulle få en mer tillförlitlig 

teoretisk referensram. För att identifiera relevanta faktorer och teorier användes bland annat 

sökorden organizational culture, organizational structure, hierarchy, profession, audit 

profession, mentoring, up-or-out, mentorship, audit career och internal education. Vi har även 

med hjälp av referenslistor från tidigare forskning, samt från de vetenskapliga artiklarna, funnit 

ytterligare relevanta artiklar för studien. Förutom vetenskapliga artiklar har även relevant 

litteratur kring bland annat revisionsyrket och mentorskap varit till användning och det är främst 

Carrington (2014) och Schein (2016) som tillämpats. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att kunna förklara vilka organisatoriska faktorer som kan påverka revisorers praktiska 

auktorisationstid valde vi, som tidigare nämnts, att göra en kvantitativ studie. Vid sådana studier 

finns ett antal metoder att välja mellan för datainsamling (Denscombe, 2009), och vi valde att 

göra en enkätundersökning på auktoriserade revisorer. Det kvantitativa tillvägagångssättet 

möjliggjorde att vi kunde skicka ut enkäten till en stort antal respondenter, vilket vidare ökade 

möjligheten att kunna generalisera resultatet av studien (Denscombe, 2009). När enkäten var 

färdigställd ville vi säkerställa att frågorna skulle var lättförståeliga och därav minska risken 

för missförstånd från respondenterna. Detta möjliggjordes genom att vi utförde en pilotstudie 
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på tre studenter som fick besvara enkätfrågorna. Efter genomförandet av pilotstudien mottogs 

kommentarer och förslag på hur vi kunde korrigera enkäten för att göra den mer lättförståelig 

för respondenterna, och utifrån dessa förslag gjordes ett antal korrigeringar. Vi ville även 

meddela respondenterna hur mycket tid de behövde undvara för att besvara enkäten. Mätning 

av den uppskattade svarstiden möjliggjordes via pilotstudien, och uppskattades till ungefär tio 

minuter. Efter att pilotstudien och korrigeringarna hade gjorts, skapades en webbenkät via 

SurveyMonkey. Webbenkäten skickades den 26 april 2018 via mail, innehållande en länk till 

enkäten, till de auktoriserade revisorerna vi önskade delta i undersökningen. Eftersom att vi 

ville att studien skulle baseras på så många auktoriserade revisorer som möjligt skickades även 

ett påminnelsemail till revisorerna den 2 maj. Respondenterna kunde besvara enkäten till och 

med den 6 maj. 

 

4.3 Urval 

Studiens urval bestod av auktoriserade revisorer, då studien syftade till att studera revisorers 

praktiska auktorisationstid. Studien präglades av ett bekvämlighetsurval som resultat av 

studiens begränsade resurser i form av en begränsad tidsplan, motsvarande tio veckors 

heltidsarbete. Ett bekvämlighetsurval innebär att studiens respondenter består av individer som 

är relativt enkla att identifiera (Denscombe, 2009). Då vi var medvetna om revisorers intensiva 

arbetsperiod under våren togs beslutet att all kontakt skulle ske via mail. För att möjliggöra en 

kontakt med auktoriserade revisorer samlades auktoriserade revisorers mailadresser in via 

FARs register över auktoriserade revisorer, som nås via FARs hemsida5. Enligt 

Revisorsinspektionen (2018a) uppgick antalet auktoriserade revisorer, i Sverige, i mars 2018 

till 2830 stycken. Totalt kontaktades 2559 auktoriserade revisorer från revisionsbyråer i Sverige 

via mail. 

 

En enkät utformades och skickades sedan, tillsammans med ett följebrev (se Bilaga 2) till 2559 

auktoriserade revisorer fördelade på revisionsbyråerna i Sverige. I följebrevet framgick 

kortfattad information kring undersökningens syfte, uppskattad svarstid och att samtliga svar 

behandlas konfidentiellt. Efter tre arbetsdagar skickades ett påminnelsemail (se Bilaga 3) ut till 

samtliga auktoriserade revisorer, innehållande information i enlighet med följebrevet med ett 

undantag, vilket var att möjligheten att besvara enkäten förlängdes med två dagar. Valet av en 

förlängd svarstid  gjordes med förhoppning att fler respondenter skulle delta i undersökningen. 

                                                 
5 https://www.far.se/medlemskap/sokmedlem/  

https://www.far.se/medlemskap/sokmedlem/
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Vi kunde inte identifiera vilka individer som besvarat enkäten, med undantag från de 

respondenter som valde att uppge sin mailadress i enkätens sista fråga (se Bilaga 4). 

Bakgrunden till detta är att inga frågor ställdes i enkäten som gjorde att vi kunde identifiera 

respondenterna samt att SurveyMonkeys tjänster gällande enkätutskick och spårning av 

respondenter inte användes. Påminnelsemailet skickades därför ut till samtliga auktoriserade 

revisorer. Tidigt i påminnelsemailet framgick det därför att de som redan deltagit i 

undersökningen kunde bortse från mailet. Vår förhoppning med påminnelsemailet var att öka 

antalet respondenter i vår undersökning (Denscombe, 2009). 

 

Genom utskick av vårt följebrev samt påminnelsemail var vår förhoppning att motta minst 100 

svar, det vill säga en svarsfrekvens på cirka fyra procent, från auktoriserade revisorer anställda 

på revisionsbyråer runt om i Sverige. Totalt resulterade vår enkätundersökning i en 

svarsfrekvens på elva procent, motsvarande 286 svar. Av de mottagna svaren var 158 

ofullständiga och kunde inte användas i analysen. Ofullständiga svar var enkäter där endast ett 

fåtal frågor hade besvarats vilket gjorde att de inte kunde användas i analysen. Svaren från de 

ofullständiga enkäterna togs därför bort innan vi påbörjade analysen i SPSS där endast 128 

fullständiga svar kunde användas. 

 

4.4 Operationalisering 

Vi ville med studien finna samband mellan en beroende variabel och olika oberoende variabler. 

Den beroende variabeln i denna studie utgjordes av revisorers praktiska auktorisationstid och 

de oberoende variablerna av de organisatoriska faktorerna mentorskap, byråspecifik utbildning 

samt managementmetoden up-or-out. Vidare var inte dessa faktorer de enda som kunde ha en 

påverkan på revisorers praktiska auktorisationstid, utan även andra faktorer behövdes tas i 

beaktning. Dessa variabler, som vi även testade, kallades för kontrollvariabler och bestod av 

genus, ålder vid auktorisation, byrå, antal skrivna auktorisationsprov, tidigare 

arbetserfarenheter, högskola/universitet, examensnivå och tjänstledighet. 

 

Efter att enkäten skickats ut till respondenterna kom vi till insikt om att samtliga frågor i enkäten 

inte mätte den faktor som de avsåg att göra på ett tillförlitligt sätt. Detta medförde att studiens 

studieobjekt och enkätundersökningens resultat inte var överensstämmande. Det studieobjekt 

som studien ämnade att undersöka var revisorers auktorisationstid, bestående utav både 

teoretisk och praktisk utbildning. Den främsta bristen i enkätundersökningen var att frågorna 
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som avsåg att mäta den teoretiska utbildningen misslyckades med detta vilket medförde vidare 

konsekvenser. På grund av bristerna i enkätundersökningen valde vi därför att ändra 

studieobjektet utefter de enkätfrågor som vi ansåg var tillförlitliga nog att bygga en analys på. 

Studiens nya studieobjekt blev därför revisorers praktiska auktorisationstid. Detta medförde att 

ett flertal enkätfrågor inte längre var aktuella för studien och användes därför inte vidare i 

studiens analys, detta diskuteras mer ingående under avsnitt 4.5 Borttagna frågor. Det är av vikt 

att känna till studiens ändrade studieobjekt bland annat på grund av att enkätundersökningen 

bygger på en undersökning av revisorers totala auktorisationstid vilket påverkar delar av denna 

studie. Detta kapitel är ett av de kapitel som påverkas mycket utav den ändring som gjorts och 

det är betydande att ha i åtanke vad studien först ämnade att undersöka när detta kapitel läses. 

Detta då ett flertal frågors syfte var att undersöka revisorers totala auktorisationstid.  

 

Olika typer av frågor ställdes i enkäten som respondenterna sedan besvarade. Den enklaste 

typen av frågor för respondenterna att besvara i vår enkät var de frågor som det endast fanns 

två svarsalternativ på, så kallade bundna frågor (Ejvegård, 2009). I dessa frågor kunde 

respondenterna välja mellan Ja och Nej och återfinns i fråga 3, 15, 18 och 21. Andra frågor med 

samma svarsalternativ som föregående var fråga 9, 12, 14, 30 och 32, men där skulle 

respondenterna även utveckla sina svar om de svarade Ja. Även frågor med flera svarsalternativ 

fanns i enkäten under fråga 1, 5, 7, 8, 10, 16, 19 och 22, där somliga frågor var kombinerade 

med ett öppet svarsalternativ som i de flesta fall benämndes som Annan.  Fråga 2, 4, 6, 11, 13, 

31 och 33 utgjordes av så kallade öppna frågor där respondenterna själva fick fylla i ett svar 

(Ejvegård, 2009). Risken med att ha öppna frågor är att svarsfrekvensen kan minska, då vissa 

inte vill besvara denna typ av frågor (Ejlertsson, 2014), men då respondenterna i vår studie som 

mest behövde skriva ett ord eller antal såg vi inte det som ett problem. Resterande enkätfrågor, 

nämligen 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 29, utgjordes av påståenden där respondenterna 

skulle avgöra, på en skala mellan 1-5, hur mycket de instämde med påståendet. Då påståendena 

är fristående i enkäten och inte ingår i samma ämnesområde, var skalorna av Likert-typ och inte 

en Likert-skala (Ejlertsson, 2014). Utöver de frågor som ställdes i enkäten som behandlar och 

kan kopplas till våra utvalda faktorer ställdes ytterligare två frågor, vilka är: 

 

• Fråga 32: Fanns det någon specifik faktor som du ansåg hade en positiv inverkan på din 

auktorisationstid? 

• Fråga 33: Ange din mailadress nedan om du önskar ta del av resultaten från studien. 
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Fråga 32 ställdes för att ge respondenterna möjlighet att ange om där var någon specifik faktor 

som de ansåg hade en stor inverkan på deras auktorisationstid.  Förhoppningen med denna fråga 

var att kunna se likheter mellan vårt resultat från denna studie och respondenternas 

uppfattningar. Detta var således en öppen fråga där respondenterna fick fylla i en faktor. Då 

syftet med denna frågan inte var att den skulle användas i analysen studerade vi endast svaren 

utan att koda dem. Fråga 33 är en fråga som möjliggjorde att respondenterna kunde ta del av 

studiens resultat och svaren på denna fråga påverkade därför inte studien. Vidare kodades inte 

heller denna fråga utan de e-mailadressen som angavs samlades in för att möjliggöra att 

respondenterna skulle kunna ta del av studiens resultat. Hur e-mailadresserna hanterades 

diskuteras under avsnittet 4.10 Datasäkerhet. 

 

4.4.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är revisorers praktiska auktorisationstid. Dock var den beroende 

variabeln revisorers auktorisationstid när enkätundersökningen skickades ut vilket medför att 

frågorna i detta avsnitt ämnar att undersöka den totala auktorisationstiden. Detta är av vikt att 

ha i åtanke då argumenten för frågorna bygger på studiens första beroende variabel, det vill 

säga revisorers auktorisationstid bestående utav både teoretisk och praktisk utbildning. 

Inspiration till hur auktorisationstiden kunde mätas erhölls från en studie gjord av Collin m.fl. 

(2007) där de frågar vilket år revisorerna började sin auktorisationsprocess, när de erhöll sin 

auktorisation samt hur många månader de var frånvarande under auktorisationsprocessen. För 

att möjliggör att även samla in information om respondenternas studietid adderade vi ytterligare 

tre frågor vars syfte var att undersöka studietiden. För att samla in information kring 

revisorernas auktorisationstid, bestående utav både teoretisk och praktisk utbildning fick 

respondenterna svara på följande frågor: 

 

• Fråga 4: Vilket år fick du ditt första arbete som revisorsassistent? 

• Fråga 6: Vilket år blev du auktoriserad revisor? 

• Fråga 9: Var du under tiden auktorisationstiden tjänstledig? 

• Fråga 10: Vilken examensnivå innehar du? 

• Fråga 12: Hade du något studieuppehåll under dina högskole-/universitetsstudier? 

• Fråga 13: Vilket år tog du din examen? 

 

Fråga fyra, sex och 13 var så kallade öppna frågor där respondenterna fick fylla i det år som 

stämde in på deras auktorisationsprocess. Svaren på dessa frågor kodades sedan i enlighet med 

det årtal som de angav. Fråga nio och tolv var så kallade bundna frågor där respondenterna hade 
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två förbestämda svarsalternativ att välja mellan, vilka var Nej och Ja. Om respondenterna 

svarade Ja skulle de utveckla sina svar genom att ange hur många månader de var tjänstlediga 

respektive hade studieuppehåll. Vidare kodades svarsalternativen som Nej (0) och Ja (1). 

Antalet månader som respondenterna var tjänstlediga respektive hade studieuppehåll kodades i 

enlighet med antalet månader som de angav. Fråga tio hade fyra svarsalternativ vilka kodades 

som Kandidatexamen (1), Magisterexamen (2), Masterexamen (3) och Annan examen (0). Om 

respondenterna svarade Annan examen skulle de även ange antal studieår. Vi kodade sedan om 

svarsalternativen efter antal studieår där en kandidatexamen motsvarar tre studieår, en 

magisterexamen fyra år och en masterexamen fem år. 

 

Utifrån svaren på ovannämnda sex frågor kunde vi sedan räkna ut antalet effektiva år det tog 

för respondenterna att uppnå auktorisation. Den effektiva auktorisationstiden kan dock lägst 

vara åtta år enligt bestämmelser (Revisorsinspektionen, 2017). Det kunde anses vara enklare att 

fråga respondenterna om antalet år auktorisationstiden utgjordes av, men då vi ville veta den 

effektiva tiden kunde betydande fakta försummas, exempelvis tjänstledighet. Med hjälp av 

fråga fyra, sex och nio kunde vi räkna ut respondenternas praktiska utbildningstid, den så 

kallade praktiska auktorisationstiden. Syftet med fråga tio, tolv och 13 var att samla information 

angående respondenternas studietid för att möjliggöra en uträkning av respondenternas 

teoretiska utbildningstid, det vill säga den utbildningen som skett på högskola eller universitet. 

Dock lyckades de tre frågorna inte mäta denna variabel då frågorna inte samlade in all 

information som krävs för att kunna räkna ut den effektiva studietiden vilket medförde att 

variabeln inte kunde användas vidare i studiens analys. Vi även ville ha i beaktning vid 

undersökningen var den lagändring som skedde år 2013. Före lagändringen fanns det tre 

indelningar av revisorer: godkända revisorer utan revisorsexamen, godkända revisorer med 

revisorsexamen och auktoriserade revisorer. Skillnaden mellan de godkända och de 

auktoriserade revisorerna var examensnivån, där de auktoriserade revisorerna hade en högre 

examensnivå än de godkända revisorerna. Lagändringen 2013 innebar att de godkända revisorer 

som hade avlagt en revisorsexamen automatiskt benämndes auktoriserade revisorer. Med 

studien ville vi mäta de auktoriserade revisorernas auktorisationstid, och inte tiden för att bli 

godkänd revisor. För att kunna sortera ut de auktoriserade revisorer som före lagändringen var 

godkända fick respondenterna svara på följande fråga:  
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• Fråga 3: Blev du auktoriserad revisor i samband med ändringen av Revisorslagen (SFS 

2001:883) som innebar att godkända revisorer med en revisorsexamen automatisk 

benämndes som auktoriserade revisorer. 

 

Fråga tre var en så kallad bunden fråga med två svarsalternativ vilka kodades som Nej (0) och 

Ja (1). 

 

Kodning – Praktisk auktorisationstid 

Praktisk auktorisationstid: Anges i antal år beräknat från revisorernas påbörjade arbete på 

en revisionsbyrå till ett godkänt auktorisationsprov, exklusive eventuell tjänstledighet. 

 

4.4.2 Oberoende variabler 

Det finns olika faktorer som kan påverka revisorers praktiska auktorisationstid, men 

huvudsakligen ville vi i denna studien förklara de organisatoriska faktorerna. Dessa faktorer 

utgjorde de tre oberoende variablerna: mentorskap, byråspecifik utbildning och 

managementmetoden up-or-out.  

 

4.4.2.1 Mentorskap 

Den första oberoende variabeln vi ville undersöka, som kunde ha en påverkan på revisorers 

praktiska auktorisationstid, var mentorskap. Då mentorskap tillhandahålls av och inom 

organisationer kunde det antas vara en organisatorisk faktor. Som nämnt ovan har tidigare 

studier påvisat att mentorskap är en betydande process för en individs utveckling (De Janasz & 

Sullivan, 2004; Arnold & Johnson, 1997), samt att det har en positiv inverkan på revisorns 

karriär (Collin m.fl., 2007). För att stärka argumenten från tidigare forskning kring mentorskap 

samt att undersöka om mentorskap kan påverka tiden det tar för revisorerna att uppnå 

auktorisation ställdes sex frågor och påstående som behandlar respondentens eventuella 

mentorskap: 

 

• Fråga 15: Hade du som revisorsassistent en formell mentor? 

• Fråga 16: Hur ofta hade du kontakt med din formella mentor? 

• Fråga 17: Jag upplevde att den formella mentorn fanns tillgänglig för mig vid behov. 

• Fråga 18: Hade du som revisorsassistent en informell mentor? 

• Fråga 19: Hur ofta hade du kontakt med din informella mentor? 

• Fråga 20: Jag upplevde att den informella mentorn fanns tillgänglig för mig vid behov. 
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Fråga 15 och 18 hade båda två svarsalternativ vilka kodades som Nej (0) och Ja (1). På fråga 

16 och 19 fick respondenterna fyra olika svarsalternativ vilka bestod utav och kodades som 0-

2 gånger per år (1), 3-5 gånger per år (4), 6-8 gånger per år (7) samt nio eller fler gånger per 

år. På det sista svarsalternativet, nio eller fler gånger per år, skulle respondenterna även ange 

ett uppskattat antal möte per år vilket sedan utgjorde grunden för hur svarsalternativet kodades. 

Svarsalternativen på fråga 17 och 20 bestod utav skalor av Likert-typ där respondenterna skulle 

välja hur väl de instämde eller inte instämde med påståendena. Svarsalternativen var och 

kodades som Instämmer (5), Instämmer delvis (4), Varken eller (3), Instämmer delvis inte (2) 

och Instämmer inte (1). 

 

Då vi inte endast ville undersöka om mentorskapet i helhet kunde ha en påverkande effekt på 

revisorernas praktiska auktorisationstid, valde vi att dela upp frågorna i enkäten kring 

mentorskap efter formellt och informellt mentorskap. För att säkerställa att respondenterna 

skulle förstå vad vi menade med de två uppdelningarna av mentorskapet definierade vi 

begreppen i enkäten. Syftet med fråga 15 och 18  var att ta reda på om respondenterna haft 

någon formell respektive informell mentor. Om respondenterna svarade Nej på någon av eller 

båda frågorna skickades respondenten vidare i enkätundersökningen då resterande frågor som 

behandlade formell respektive informell mentor inte var aktuella för respondenten. Fråga 16 

och 19 avsåg att mäta hur ofta respondenten haft kontakt med sin formella respektive informella 

mentor. Detta för att undersöka om antalet kontakttillfällen per år påverkade respondenternas 

praktiska auktorisationstid. Avslutningsvis var syftet med fråga 17 och 19 att mäta om 

respondenten upplevde att mentorn, den formella eller informella, fanns tillgänglig vid behov 

av frågor eller råd. Svaren på dessa frågorna avsåg att se hur respondentens och mentorns 

relation varit och vidare för att undersöka om relationen hade en påverkan på den praktiska 

auktorisationstiden. För att avgöra vilka respondenter som under sin tid som revisorsassistent 

hade en mentor grupperades respondenterna in i två grupper. De respondenter som hade formell 

och/eller informell mentor tillhörde gruppen ”mentor” och resterande till gruppen ”inte 

mentor”. 

 

Kodning – Mentorskap 

Mentorskap har kodats som en dummyvariabel: Inte mentor (0) Mentor (1) 

Formellt och informellt mentorskap har kodats som två dummyvariabler: Inte formell mentor 

(0) Formell mentor (1) och Inte informell mentor (0) Informell mentor (1) 
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4.4.2.2 Byråspecifik utbildning 

Som nämnts ovan kan utbildning delas upp i formell samt informell utbildning, där den formella 

utbildningen bland annat utgörs av extern utbildning (Hollow & Vik, 2016). Den externa 

utbildningen inom revisionsprofessionen är de reglerade kraven som finns för att en 

auktorisation ska vara möjlig, det vill säga tre års teoretisk utbildning, tre års praktiskt 

utbildning och två år bestående av valfri utbildning fördelad på teoretisk och praktisk utbildning 

(Revisorsinspektionen, 2017). Då intern utbildning påverkas av organisationerna ville vi 

studera om den kunde ha en påverkan på den praktiska auktorisationstiden. Den interna 

utbildningen kan bland annat bestå av kurser och seminarier och tillhandahålls genom att 

individer med hög kunskap delar med sig av sin kunskap (Sundstedt & Piraino, 2007). För att 

ta reda på om respondenterna deltagit i interna utbildningar, antal utbildningstillfällen per år 

samt hur respondenterna upplevde att kvaliteten på de interna utbildningarna var fick 

respondenterna besvara följande frågor och påstående: 

 

• Fråga 21: Tillhandahöll revisionsbyrån intern utbildning, såsom inplanerade tillfällen 

bestående utav kurser och seminarier, under din tid som revisorsassistent? 

• Fråga 22: Hur ofta var du på intern utbildning under din tid som revisorsassistent? 

• Fråga 23: Min byrås interna utbildning utvecklade min yrkeskompetens. 

 

Fråga 21 var en fråga med bundna svarsalternativ vilka bestod utav och kodades som Nej (0) 

och Ja (1). Fråga 22 hade fyra svarsalternativ vilka kodades som 0-2 gånger per år (1), 3-5 

gånger per år (4), 6-8 gånger per år (7) samt nio eller fler gånger per år. På det sistnämnda 

svarsalternativet, nio eller fler gånger per år, fanns utrymme för respondenten att ange ett 

uppskattat antal utbildningstillfällen per år vilket sedan svarsalternativet kodades utefter. Den 

sista frågan, eller påståendet, som behandlade intern utbildning var fråga 23 vars svarsalternativ 

var av Likert-typ och kodades som Instämmer (5), Instämmer delvis (4), Varken eller (3), 

Instämmer delvis inte (2) samt Instämmer inte (1). 

 

Den andra formen av utbildning som tillhandahålls av och sker inom organisationen är den 

informella utbildningen. Enligt Hollow och Vik (2016), sker nämligen den informella 

utbildningen spontant i det vardagliga arbetet. Kortare sagt erhålls den informella utbildningen 

genom arbetserfarenheter och vi ville därför undersöka revisorernas uppfattningar om de 

arbetsuppgifter de hade innan auktorisationen. I enkäten ställdes därför följande påstående:  
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• Fråga 24: Under min tid som revisorsassistent fick jag mer avancerade arbetsuppgifter 

med tiden.  

• Fråga 25: Jag upplevde en stor variation i mina arbetsuppgifter som revisorsassistent. 

 

Både fråga 24 och fråga 25 var påståenden där svarsalternativen bestod utav en skala av Likert-

typ. Respondenten fick då en femgradig skala som svarsalternativ vilka kodades som Instämmer 

(5), Instämmer delvis (4), Varken eller (3), Instämmer delvis inte (2) samt Instämmer inte (1). 

 

Kodning – Byråspecifik utbildning 

Intern utbildning: Anges i antal utbildningstillfälle per år. 

Informell utbildning: Anges i ett medeltal utifrån respondenternas svar på ovanstående två 

frågor. 

 

4.4.2.3 Managementmetoden up-or-out 

Den tredje och sista oberoende variabeln i vår studie var managementmetoden up-or-out. Som 

nämnts tidigare använder sig många revisionsbyråer av up-or-out (Yustina & Putri, 2017; 

Kalbers & Cenker, 2007; Gertsson m.fl., 2017; Parker m.fl., 2011), vilket innebär att en 

organisation förväntar sig att en revisor frivilligt ska lämna revisionsbyrån om personen inte 

erbjuds en befordran (Yustina & Putri, 2017; Carrington, 2014). Att befordran är juniora 

revisorers största motivationsfaktor är en konsekvens av att de vet att managementmetoden 

antingen leder till befordran eller utträde ur organisationen (Auriol m.fl., 2016). Vårt 

studieobjekt var vilka organisatoriska faktorer som påverkade revisorers praktiska 

auktorisationstid, därav var vi intresserade av att studera revisorernas uppfattning och 

medvetenhet om organisationernas, det vill säga revisionsbyråerna, användning av 

managementmetoden. För att studera sambandet mellan revisorernas praktiska 

auktorisationstid och managementmetoden up-or-out fick respondenterna svara på följande 

frågor och påstående: 

 

• Fråga 26: Min arbetsgivare hade förväntningar på att jag skulle bli auktoriserad revisor. 

• Fråga 27: Min arbetsgivare hade förväntningar på att jag skulle bli auktoriserad revisor 

direkt när jag genomgått den reglerade utbildningen. 

• Fråga 28: Förväntningarna från min arbetsgivare ökade min motivation till att bli 

auktoriserad revisor. 

• Fråga 29. Revisionsbyrån jag arbetade på under min tid som revisorsassistent 

kommunicerade en tydlig strategi för min väg fram till auktorisation. 
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• Fråga 30: Revisionsbyrån jag arbetade på under min auktorisationstid utlovade 

belöning om jag uppnådde auktorisation. 

 

Fråga 26, 27, 28 och 29 hade fem svarsalternativ, vilka bestod utav en skala av Likert-typ, vilka 

kodades som Instämmer (5), Instämmer delvis (4), Varken eller (3), Instämmer delvis inte (2) 

samt Instämmer inte (1). Svarsalternativet på fråga 30 bestod däremot utav bundna svar vilka 

kodades som Nej (0) och Ja (1). Om respondenterna svarade Ja på denna fråga fick de även 

utrymme att ange vilken typ av belöning som revisionsbyrån erbjöd. Respondenternas svar på 

denna fråga kodades sedan som Inte monetär belöning (0) Monetär belöning (1). 

 

Som nämnts tidigare i studien finns det vanligtvis fyra hierarkiska nivåer inom en revisionsbyrå 

där den påskrivande revisorn återfinns högst upp i hierarkin (Carrington, 2014). Användandet 

av managementmetoden up-or-out medför att det finns förväntningar, från revisionsbyrån, att 

revisorn frivilligt ska lämna byrån om denna inte blir befordrad och därmed klättrar i hierarkin 

(Yustina & Putri, 2017; Carrington, 2014). Syftet med fråga 26, 27 och 29 var därmed att ta 

reda på om respondenterna upplevt att revisionsbyrån uppmanat revisorerna att bli 

auktoriserade revisorer och därmed om byråerna använt sig av managementmetoden up-or-out. 

Managementmetoden kan även leda till en högre motivation hos medarbetarna (Ghosh & 

Waldman, 2010). Syftet med fråga 28 och fråga 30 var att undersöka hur respondenterna 

motiverats av revisionsbyrån de arbetade på under auktorisationsprocessen. 

 

Kodning – Managementmetoden up-or-out 

Managementmetoden up-or-out: Anges i ett medeltal utifrån respondenternas svar på fråga 

26-29. 

 

4.4.3 Kontrollvariabler 

Då revisorers praktiska auktorisationstid inte endast kan påverkas av de oberoende faktorerna, 

diskuteras nedan ytterligare faktorer som kan påverka den praktiska auktorisationstiden och 

därför inte kunde bortses från. Dessa faktorer kallas för kontrollvariabler och vi valde att testa 

variablerna genus, ålder vid auktorisation, byrå, antal skrivna auktorisationsprov, tidigare 

arbetserfarenheter, högskola/universitet, examensnivå och tjänsteledighet. För att se om 

samband fanns mellan dessa kontrollvariabler och den praktiska auktorisationstiden ställdes ett 

antal frågor i enkäten som berörde de olika faktorerna. Vilka frågor som ställdes i enkäten 

presenteras under respektive kontrollvariabel.  
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4.4.3.1 Genus 

Collin m.fl. (2007) studerade genusets påverkan på olika samband mellan oberoende variabler 

och auktorisationstiden. I deras studie kunde ingen skillnad mellan män och kvinnor hittas 

gällande auktorisationstiden. Revisionsbranschen är emellertid en mansdominerad bransch, 

trots att lika många kvinnor som män inträder i branschen (Månsson m.fl, 2013). Att 

revisionsbranschen är en genusfördelad bransch beror främst på de så kallade glastak som 

kvinnor konfronteras med (Dambrin & Lambert, 2008). Glastak är osynliga barriärer som 

endast tar hänsyn till genus och inte till en individs kompetens (Cooper Jackson, 2001), vilket 

kan försvåra kvinnor karriärutveckling (Nationalencyklopedin, u.d.a). Enligt Månsson m.fl. 

(2013) och Windsor och Auyeung (2006), påverkas befordran av genus och möjligheten till 

befordran för kvinnor är mindre än den är för män, vilket innebar att denna faktor inte kunde 

förbises i vår studie. För att undersöka om det fanns skillnader på män och kvinnors praktiska 

auktorisationstid, fick respondenterna svara på följande påstående: 

 

• Fråga 1: Jag är 

 

Fråga ett bestod utav tre svarsalternativ vilka kodades som Man (0), Kvinna (1) samt Föredrar 

att inte svara. Det tredje svarsalternativet kodades inte då ingen respondent angav detta som 

svar på påståendet. 

 

Kodning – Genus 

Genus har kodats som en dummyvariabel: Man (0) Kvinna (1) 

 

4.4.3.2 Ålder vid auktorisation 

Den andra kontrollvariabeln som kan påverka den praktiska auktorisationstiden är revisorns 

ålder vid auktorisation och är även en faktor som Collin m.fl. (2007) studerade i relation till 

auktorisationstiden. En högre ålder vid auktorisationen kan bland annat bero på om revisorn 

inte i anslutning till sina studier har påbörjat sin praktiska utbildning. Detta kan resultera i en 

mindre möjlighet att klara auktorisationsprovet då det är snarlikt examinationerna på 

högskolorna/universiteten. Det kan således leda till en längre auktorisationstid. En högre ålder 

vid auktorisationen kan även indikera att revisorn hade andra prioriteringar som gick före 

auktorisationen (Collin m.fl., 2007), och Meuwissen (1998) visade att individer med högre 

ålder vid auktorisationen hade mindre möjligheter att uppnå partnerskap på revisionsbyråer. 



 39 

Dock menar Collin m.fl. (2007) att en högre ålder även kan medföra en kortare auktorisationstid 

eftersom revisorer med högre ålder lättare kan hantera arbetet under auktorisationstiden tack 

vare erfarenheter. Ytterligare en positiv konsekvens av erfarenheterna är att individen lättare 

skapar sociala kontakter. För att se om det i vår studie fanns något samband mellan ålder vid 

auktorisation och revisorernas praktiska auktorisationstid ställdes följande frågor: 

 

• Fråga 2: Vilket år är du född? 

• Fråga 6: Vilket år blev du auktoriserad revisor? 

 

Samtliga frågor som behandlar respondentens ålder vid auktorisation, det vill säga fråga två 

och fråga sex, var öppna frågor där respondenten själv fick ange de årtal som stämde in på dem. 

Svaren kodades sedan i enlighet med de årtal som respondenterna angav. 

 

Kodning – Ålder vid auktorisation 

Ålder: Anges i respondenternas ålder vid auktorisation uträknat utifrån fråga 2 och 6. 

 

4.4.3.3 Byrå 

De auktoriserade revisorer vi utförde vår studie på arbetar på olika byråer runt om i Sverige. 

Byråernas storlek skiljer sig och i Sverige är de flesta revisionsbyråerna av mindre karaktär, 

men det finns ett fåtal större revisionsbyråer (Carrington, 2014). Kulturen och strukturen inom 

de olika företagen kan anta skilja sig beroende på byråns storlek. De större byråerna brukar 

använda sig av managementmetoden up-or-out samt ha fyra till fem hierarkiska nivåer inom 

organisationen (Carrington, 2014). Då respondenterna kan arbetat på mer än en byrå under 

auktorisationstiden kan detta påverka deras auktorisationstid. Detta då byråerna har olika 

kulturer och strukturer som i sin tur kan påverka den praktiska auktorisationstiden både positivt 

och negativt. För att möjliggöra att ta reda på vilken byrå respondenterna fick sitt första arbete, 

om de bytte byrå under auktorisationstiden samt vilken byrå de arbetade på vid tiden för 

auktorisation fick respondenterna svara på följande frågor. 

 

• Fråga 5: Vilken revisionsbyrå började du på som revisorsassistent? 

• Fråga 7: Vilken revisionsbyrå arbetade du på när du blev auktoriserad revisor? 

• Fråga 8: Om du bytte byrå under din tid som revisorsassistent, efter hur många år skedde 

då bytet av byrå? 
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Både fråga fem och sju bestod utav åtta svarsalternativ vilka kodades som EY (1), PwC (2), 

Deloitte (3), KPMG (4), BDO (5), Grant Thornton (6), Mazars (7) samt Övriga (0). På 

svarsalternativet Övriga skulle respondenterna även ange den byrå de arbetat på. Då samtliga 

byråer som respondenterna angav kodats som övriga byråer skedde ingen vidare kodning på 

svaren. Fråga åtta bestod utav åtta svarsalternativ vilka kodades som 0-1 år (1), 1-2 år (2), 2-3 

år (3), 3-4 år (4), 4-5 år (5), Efter fem år (6) samt Jag bytte inte revisionsbyrå under min tid 

som revisorsassistent (0). 

 

Den främsta orsaken till en förlängd auktorisationstid är att revisionsbyråerna inte beviljar sina 

anställda att skriva auktorisationsprovet förrän de anses ha tillräckligt med kunskap för att 

uppnå ett godkänt resultat (Revisorsinspektionen, 2017). Revisionsbyråerna kan därmed antas 

ha en påverkan på revisorernas praktiska auktorisationstid genom sitt beviljande. Vi valde att 

bygga vår analys på den revisionsbyrå respondenterna arbetade på vid tiden för auktorisation, 

då det är den byrån som beslutar om när revisorn får skriva auktorisationsprovet. Inom 

revisionsbranschen är det är vanligt att tala om Big46, det vill säga de fyra största 

revisionsbyråerna (Lennartsson, 2018). Det är inte heller ovanligt att det även i studier talas om 

Big4 (Grey, 1998; Gertsson m.fl., 2017). Vi valde därför att i denna studie följa denna 

klassificering vilket i sin tur möjliggör att studiens resultat kan jämföras med tidigare studier. 

 

Kodning – Byrå 

Variabeln har sedan kodats om till en dummyvariabel där EY, PwC, Deloitte och KPMG 

utgör Big4: Övriga (0) Big4 (1) 

 

4.4.3.4 Antal skrivna auktorisationsprov 

Enligt Revisorsinspektionen (2018b) var andelen med godkänt resultat på auktorisationsprovet 

67 procent år 2017 vilket var en ökning från år 2016 och 2015 där 59 procent respektive 58 

procent fick ett godkänt resultat. Att inte erhålla ett godkänt resultat på auktorisationsprovet 

medför att auktorisationstiden förlängs, då provet får skrivas vid ett senare tillfälle till det att 

ett godkänt resultat uppnås. För att undersöka om respondenterna skrivit mer än ett prov, då 

fler skrivna prov påverkar den praktiska auktorisationstiden på så vis att den förlängs, fick de 

svara på följande fråga:  

 

                                                 
6 Big4-byråerna består utav EY, PwC, Deloitte och KPMG (Tidningen Balans, 2016). 
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• Fråga 31: Hur många gånger skrev du auktorisationsprovet innan ett godkänt resultat 

uppnåddes? 

 

Fråga 31 var en så kallad öppen fråga där respondenterna själva fick ange hur många 

auktorisationsprov de skrev innan ett godkänt resultat uppnåddes. Respondenternas svar 

kodades sedan utefter antalet skrivna prov.  

Kodning - Antal skrivna auktorisationsprov 

Antal skrivna auktorisationsprov: Anges i antalet skrivna auktorisationsprov. 

 

4.4.3.5 Tidigare arbetserfarenheter  

Tidigare arbetserfarenheter inom ekonomi, närmare bestämt redovisnings- och 

revisionsområdet, kan leda till fördelar för revisorsassistenten som påbörjat sin praktiska 

utbildning. Det kan bland annat öka revisorsassistentens förståelse för revisionsyrket. De 

tidigare arbetserfarenheterna kan även resultera i att revisorsassistenten lättare kan förstå det 

ekonomiska språket som används inom branschen, vilket underlättar 

kommunikationsmöjligheterna med andra revisorer i organisationen (Collin m.fl., 2007). Collin 

m.fl. (2007) antog i sin studie att tidigare erfarenheter, och därmed en mer utvecklad 

kommunikationsförmåga, skulle minska auktorisationstiden. Dock kunde de inte finna något 

samband med auktorisationstiden, vilket berodde på att revisorernas tidigare arbetserfarenheter 

endast bestod av en kortare periods arbete. Då studien studerade den totala auktorisationstiden, 

bestående utav både teoretisk och praktisk utbildning, ville vi testa om denna faktor kunde 

påverka revisorernas praktiska auktorisationstid, därav ställdes följande fråga: 

 

• Fråga 14: Hade du några tidigare arbetserfarenheter inom ekonomi innan du påbörjade 

den praktiska utbildningen på en revisionsbyrå? 

 

Fråga 14 bestod utav två svarsalternativ vilka kodades som Nej (0) och Ja (1). Om 

respondenterna svarade Ja på frågan fick de även utrymme att ange vilken typ av erfarenhet de 

besatt. Detta kodades dock inte vidare då studiens endast ämnade att undersöka om 

respondenterna hade erfarenhet inom ekonomi före den praktiska utbildningen eller inte. 

 

Kodning – Tidigare arbetserfarenheter 

Tidigare arbetserfarenheter har kodats som en dummyvariabel: Inte erfarenhet av ekonomi 

(0) Erfarenhet av ekonomi (1)  
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4.4.3.6 Högskola/universitet 

Att bli professionell, och därmed ingå i en profession, möjliggörs genom att genomgå en 

utbildning vid universitet eller högskola (Carter & Spence, 2014; Brante, 2005; Brante, 2009). 

En tidigare studie har studerat hur en utbildning vid en prestigefull skola påverkar tiden att bli 

auktoriserad (Collin m.fl., 2007). Att studera vid en prestigefull högskola eller universitet 

värderas i många fall högt och det kan ses som ett bevis på hög förmåga. Detta beror på att 

prestigefulla skolor ofta har högre intagningspoäng, jämfört med andra högskolor och 

universitet, vilket försvårar inträdet (Collin m.fl., 2007). Times Higher Education (u.d.) har 

rangordnat Sveriges främsta högskolor och universitet. De fem främsta 

högskolorna/universiteten i Sverige är Uppsala Universitet följt av Lunds Universitet, 

Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Göteborgs Universitet. Collin 

m.fl. (2007) fann, i sin studie, bevis för att studier vid en prestigefull skola reducerade 

auktorisationstiden, varav vi även ville testa denna faktor. Vi var däremot intresserade av vilken 

högskola eller universitet som respondenterna erhöll sin högsta examen från, då den högsta 

examensnivån kan antas vara en faktor som leder till att respondenterna erhöll sitt arbete. För 

att detta skulle vara möjligt ställdes följande fråga till respondenterna:  

 

• Fråga 11: Vid vilken högskola eller universitet erhöll du din examen? 

 

Fråga elva var en fråga med öppna svarsalternativ då respondenterna gavs utrymme att ange en 

högskola/ett universitet för varje examensnivå respondenten besitter. De examensnivåer som 

respondenterna kunde ange en högskola/ett universitet på var Kandidatexamen, 

Magisterexamen, Masterexamen samt Annan examen. Högskolorna/Universiteten där 

respondenterna studerat vid sin högsta examen kodades sedan som Uppsala universitet (1) 

Lunds universitet (2) Stockholms universitet (3) Kungliga tekniska högskolan (4) Göteborgs 

universitet (5) Övriga (0). 

 

Kodning – Högskola/Universitet 

Variabeln har kodats som en dummyvariabel där de ovan nämnda högskolorna/universiteten 

utgör de prestigefulla i enlighet med Times Higher Educations (u.d.) rankning: Övriga (0) 

Prestigefull skola (1) 



 43 

4.4.3.7 Examensnivå 

Utbildning kan definieras som personliga investeringar (Hurley-Hanson, Wally, Segrest 

Purkiss, & Sonnenfeld, 2005). För att en individ ska komma att vara konkurrenskraftig på 

arbetsplatsen behöver de färdigheter som begärs besittas. Dessa färdigheter erhålls genom 

utbildning och examen (Uyar & Gungormus, 2011). Tidigare studier har funnit positiva 

samband mellan utbildning vid högskola eller universitet och auktorisationstid (Meuwissen, 

1998). Det finns färdigheter som påverkar en revisors karriär, vilka förvärvas samt utvecklas 

under utbildning (Klibi & Oussii, 2013; Meuwissen, 1998; Uyar & Gungormus, 2011). 

 

Två färdigheter som är vanliga vid diskussioner angående utbildning är tekniska och personliga 

färdigheter. De färdigheter som studenter erhåller genom utbildning definieras som tekniska 

färdigheter, medan de färdigheterna individer besitter genetiskt benämns som personliga 

färdigheter (Towers-Clark, 2015; Stone, Arunachalam, & Chandler, 1996; Jackling & De 

Lange, 2009). Då tre års teoretisk utbildning är minsta kravet för auktorisation, enligt 

Revisorsinspektionen (2017), anses därför individer besitta tillräckliga färdigheter efter de åren. 

Även om Revisorsinspektionen anser att tre år utav teoretisk utbildning ska anses tillräckligt 

finns alternativet att studera ett eller två år till. Detta är möjligt genom de två valfria åren som 

fritt får fördelas mellan teoretisk och praktisk utbildning (Revisorsinspektionen, 2017). 

Examensnivå var av betydelse för vår studie då en högre examensnivå antas medföra att 

individen besitter fler och mer utvecklade färdigheter, vilket i sin tur kan antas vara en av de 

faktorer som leder till att individen erhöll ett arbete. Respondenterna fick därför svara på 

följande fråga: 

 

• Fråga 10. Vilken examensnivå innehar du? 

 

Fråga tio hade fyra svarsalternativ vilka kodades som Kandidatexamen (1), Magisterexamen 

(2), Masterexamen (3) samt Annan examen (0). På svarsalternativet Annan examen kunde 

respondenterna ange antal studieår. Detta för att möjliggöra en uträkning av antal studieår då 

olika examensnivåer omfattar olika studieår. Som nämnts under avsnittet 4.4.1 Beroende 

variabel gjordes en omkodning av respondenternas svar efter antal studieår där en 

kandidatexamen motsvarar tre studieår, en magisterexamen fyra studieår och en masterexamen 

fem studieår. Detta då det förekom respondenter som studerat samma antal år som en kandidat-

, magister- eller masterexamen, men inte innehar titeln valde vi att istället titta på antal studieår. 
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Kodning – Examensnivå 

Examensnivå: Variabeln har kodats enligt antal studieår. 

 

4.4.3.8 Tjänstledighet 

Tjänstledighet kan grundas på olika omständigheter och exempel på tjänstledighet är 

föräldraledighet (Jagsi, Tarbell, & Weinstein, 2007; Wells & Sarkadi, 2012), vård av sjukt barn 

(Ugreninov, 2013) samt sjukdom eller skada (DeRigne, Stoddard-Dare, & Quinn, 2016). Även 

svensk lag reglerar möjligheterna för tjänstledighet, bland annat genom följande lagar: lag 

(1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, föräldraledighetslag (1995:584), 

lag (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, lag (1997:1293) om rätt till 

ledighet för att bedriva näringsverksamhet samt lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på 

grund av sjukdom prova annat arbete. Collin m.fl. (2007) studerade tjänstledighetens påverkan 

på auktorisationstiden med ett genusperspektiv, vilket medförde att deras resultat fokuserade 

på vilka signaler tjänstledighet ger samt hur tjänstledighet accepteras beroende på genus. 

Tjänstledighet är en faktor som vi i vår studie var beroende av då tjänstledighet förlänger den 

praktiska auktorisationstiden,  och respondenterna fick därför svara på följande fråga: 

 

• Fråga 9. Var du under tiden auktorisationstiden tjänstledig? 

 

Respondenterna hade två svarsalternativ att välja mellan på fråga nio vilka kodades som Nej 

(0) och Ja (1). Om respondenterna svarade Ja  på frågan kunde de även fylla i antalet månader 

som de var tjänstlediga under auktorisationsprocessen för att vi skulle kunna räkna ut den 

effektiva praktiska auktorisationstiden. Tjänstledigheten kodades därför efter antal månader 

som respondenterna angav. 

 

Kodning – Tjänstledighet 

Tjänstledighet har kodats som en dummyvariabel: Inte tjänstledig (0) Tjänstledig (1) 

 

4.5 Borttagna frågor 

Som diskuterats tidigare ändrades studiens beroende variabel, och därmed studiens 

studieobjekt, efter enkätutskicket. Detta medförde att samtliga enkätfrågor inte längre var 

aktuella för studiens analys. De frågor som inte var relevanta för studiens analys är fråga tre, 

fem, åtta, tio, tolv, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 30, 32 samt 33. Att fråga tre (se Bilaga 4) inte användes 
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i analysen beror på att syftet med frågan var att utmärka vilka respondenter som automatiskt 

benämnts som auktoriserade revisorer. Detta då godkända revisorer med en revisorsexamen 

automatiskt benämndes som auktoriserade revisorer på grund av en ändring i Revisorslagen 

(SFS 2001:883) (Revisorsnämnden, 2014). Då denna studie avsåg att studera den praktiska 

auktorisationstiden var de respondenter som automatiskt benämndes från godkända revisorer 

med en revisorsexamen till auktoriserade revisorer inte aktuella för denna studie. Detta på grund 

av att de inte genomgått den auktorisationsprocess som denna studie ämnar att undersöka. Med 

hjälp av fråga tre kunde vi därmed utmärka före detta godkända revisorer och sedan sortera bort 

deras svar ur studien då vår studie endast avsåg att studera auktoriserade revisorers 

auktorisationsprocess. 

  

Vidare kunde inte fråga fem eller fråga åtta (se Bilaga 4) användas i studiens analys. Syftet med 

dessa två frågor var att studera om respondenterna bytt revisionsbyrå under sin tid som 

revisorsassistent samt när detta eventuella byte skett. Det problematiska med dessa frågor är att 

de inte mäter om mer än ett byte har skett vilket medförde att de missade att samla in viktig 

information. På grund av att dessa frågor inte lyckades fånga de dimensioner som de avsåg 

kunde de inte användas i studiens analys. Revisorsinspektionen (2017) presenterar även att den 

främsta orsaken till en förlängd auktorisationstid är att revisionsbyråerna inte beviljar sina 

anställda att skriva auktorisationsprovet förrän de anses ha tillräckligt med kunskap för att 

uppnå ett godkänt resultat. Detta medförde att vi ansåg det mer relevant att studera vilken 

revisionsbyrå respondenterna arbetade på vid tiden för auktorisationen istället för vilken de 

revisionsbyrå som var deras första arbetsgivare. 

 

Fråga tio, tolv och 13 (se Bilaga 4) adderades till enkäten då de avsåg att vara av vikt för att 

beräkna respondenternas effektiva auktorisationstid. Dessvärre lyckades frågorna inte samla in 

den information som behövdes för att räkna ut respondenternas effektiva auktorisationstid 

vilket medförde att studiens studieobjekt ändrades till att undersöka respondenternas praktiska 

auktorisationstid. Fråga tio, tolv och 13 blev därmed inte längre aktuella för studien vilket ledde 

till att de exkluderades ur analysen. 

 

Syftet med fråga 16, 17, 19 och 20 (se Bilaga 4) var att mäta respondenternas kontakt och 

uppskattade tillgänglighet med en eventuell formell och informell mentor. På fråga 16 och 19 

fick respondenterna ange antal kontakttillfällen genom förbestämda svarsalternativ. Detta insåg 

vi i efterhand ge en missvisande bild av relationen mellan respondenterna och de formella och 
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informella mentorerna då de förutbestämda svarsalternativen, som bestod utav mer än ett 

kontakttillfälle, uppvisade missvisande antal kontakttillfällen. De två frågorna ansågs därför 

inte vara tillräckligt tillförlitliga och exkluderades därför ur studiens analys. Fråga 17 och 20 

avsåg att mäta om de formella och informella mentorerna fanns tillgängliga för respondenterna 

när behov av råd och stöd fanns. Dessa två frågor exkluderades ur analysen då de byggde på 

respondenternas egna uppfattningar och inte på praktiska erfarenheter och hur den reala 

relationen sett ut vilket medförde att svaren inte ansågs tillräckligt tillförlitliga för att bygga en 

analys på.  

 

Ytterligare en fråga som baserades på respondenternas egna åsikter var fråga 23 (se Bilaga 4). 

Syftet med frågan var att undersöka hur respondenterna upplevde att den interna utbildningen 

påverkade deras yrkeskompetens. Även denna fråga exkluderades ur analysen då den baserades 

på respondenternas egna uppfattningar och inte på hur den interna utbildningen faktiskt 

påverkade deras yrkeskompetens vilket inte ansågs tillförlitligt för studiens analys. 

 

Fråga 30 ämnade att undersöka om revisionsbyråerna utlovade någon belöning till 

respondenterna om de uppnådde en auktorisation (se Bilaga 4). Syftet med denna fråga var att 

fånga en dimension av managementmetoden up-or-out. Denna fråga mättes inte på ett 

tillförlitligt sätt och kunde därför inte kopplas till managementmetoden up-or-out. Frågan 

mättes inte heller på samma sätt som de övriga frågorna som behandlade up-or-out vilket 

medförde att den inte kunde slås samman med övriga frågor. Denna fråga exkluderades därför 

ur studiens analys. 

 

Även fråga 32 och fråga 33 (se Bilaga 4) exkluderades ur analysen. Frågornas grundläggande 

syfte var inte att utgöra en grund för analysen då de inte avsåg att mäta någon av faktorerna. 

Förhoppningen med fråga 32 var att finna likheter mellan studiens resultat och respondenternas 

uppfattningar kring vilka faktorer som påverkar den praktiska auktorisationstiden samt att se 

vad respondenterna ansåg påverkade deras auktorisationstid vilket kan vara av betydelse för 

vidare forskning. Detta medförde att denna fråga inte används i analysen. Fråga 33 var en slutlig 

fråga i enkäten där de respondenter som önskade ta del av studiens resultat fick ange en e-

mailadress. Denna fråga är därmed en fråga som inte påverkar studiens resultat och som därför 

exkluderades ur analysen. 
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Under fråga 14 (se Bilaga 4) fick respondenterna möjlighet att ange vilket typ av 

arbetserfarenhet inom ekonomi de besatt, om de besatt någon erfarenhet, innan de påbörjade 

det praktiska arbetet på en revisionsbyrå. Grunden till att respondenterna fick möjlighet att ange 

vilken ekonomierfarenhet de besatt var för att ge oss möjligheten att se variationen i 

respondenternas erfarenheter. Dock kunde detta inte kodas vidare då samtliga respondenter som 

hade erfarenhet inte angav vilken typ av erfarenhet. Dessa svaren kunde därför inte användas 

vidare i analysen.  

 

4.6 Bortfallsanalys 

Enligt Revisorsinspektionen (2018a) fanns det 2830 auktoriserade revisorer i Sverige i mars 

2018. Av dessa auktoriserade revisorer var 2559 medlemmar i FAR. 2559 mailadresser 

samlades in och samtliga auktoriserade revisorer, vars mailadresser fanns tillgängliga via FARs 

hemsida, fick en invitation till att delta i undersökningen. Åtta respondenter tackade av olika 

anledningar nej till att delta i undersökningen, bland annat på grund av att det var många år 

sedan de blev auktoriserade. 20 av mailadresserna hade problem med postlådorna och enkäten 

nådde därför inte dessa respondenter. Det återstod då 2531 möjliga respondenter. 

Enkätundersökningen resulterade i 286 antal svar, vilket medförde ett externt bortfall på 2245 

individer. Ett externt bortfall är när en individ inte deltar i en undersökning och därmed inte 

svarar på några frågor (Körner & Wahlgren, 2015). Av de 286 inkommande svaren var det 

interna bortfallet 158, det vill säga att 158 svar var ofullständiga där samtliga frågor ej var 

besvarade (Körner & Wahlgren, 2015). 128 enkätsvar återstod då som var fullständiga och 

därmed kunde användas i analysen (se Figur 4.1). 
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Figur 4.1 Bortfall 

 

För att möjliggöra att studiens resultat kan generaliseras mot populationen har vi testat om 

studiens urval representerar populationen gällande två faktorer vilka är kön och byråfördelning. 

Av populationens auktoriserade revisorer är flertalet män, närmre bestämt är 65,50 procent män 

medan andelen auktoriserade revisorer som är kvinnor är 34,50 procent (Revisorsinspektionen, 

2018a). Av de 128 revisorerna som i denna studien kontaktades var andelen män 64,84 procent 

och andelen kvinnor var 35,16 procent (se Tabell 4.1). Studiens urval kan därmed antas vara 

representativt för populationen då andelen män och kvinnor i studien kan jämföras med andelen 

män och kvinnor i populationen. Ytterligare en viktig jämförelse är om urvalet representerar 

populationens byråfördelning, det vill säga om det finns likheter mellan antalet auktoriserade 

revisorer inom Big4 och övriga revisionsbyråer. Av populationens auktoriserade revisorer 

arbetar 1336 stycken inom Big4, vilket är 47,21 procent. Andelen auktoriserade revisorer som 

arbetar på övriga revisionsbyråer uppgår därmed till 52,79 procent. Urvalets andel av 

auktoriserade revisorer arbetande inom Big4 uppgår till 57,81 procent medan andelen revisorer 

arbetande på någon av de övriga byråerna är 42,19 procent (se Tabell 4.2). Studiens urval 

beträffande byråfördelning kan därmed inte antas vara representativt för populationen då det 

finns för stora skillnader i andelen auktoriserade revisorer arbetande inom Big4 och övriga 

revisionsbyråer i populationen och i studiens urval. Detta medför att studiens resultat bör tolkas 

med försiktighet då urvalet inte kan antas representera populationen gällande byråfördelning.  

Tackade nej till att delta i enkätundersökningen Problem med mailadress

Externt bortfall Internt bortfall

Fullständiga enkätsvar
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Tabell 4.1 Urvalets könsfördelning 

Kön Antal Andel 

Män 83 64,84% 

Kvinnor 45 35,16% 

Totalt 128 100% 

 

Tabell 4.2 Urvalets byråfördelning 

Byrå Antal Andel 

Big4 74 57,81% 

Övriga 54 42,19% 

Totalt 128 100% 

 

4.7 Analysmetoder 

För att möjliggöra analys av det insamlade materialet och för att testa vår modell (se Modell 

3.1) användes statistikprogrammet SPSS. Då det fanns två variabler, managementmetoden up-

or-out och informell utbildning, som i enkätundersökningen mättes med hjälp av två respektive 

fyra frågor började vi med att testa om dessa kunde slås samman med hjälp av Cronbach´s 

Alpha. Variabler kan slås samman om testet visar att de mäter samma sak, det vill säga att det 

förekommer reliabilitet. Cronbach´s Alpha ska då vara 0,7 eller större (Pallant, 2016). 

Fortsättningsvis konstruerades en korrelationsmatris med syfte att indikera på eventuella 

samband  mellan variabler (Pallant, 2016). I korrelationsmatrisen testades samtliga variabler, 

det vill säga beroende, oberoende samt kontrollvariabler.  

Den beroende variabeln, praktisk auktorisationstid, är en kvantitativ variabel vilket är grunden 

till att multipel regression sedan genomfördes. Syftet med den multipla regressionen var att se 

hur de oberoende variablerna, bestående utav mentorskap, byråspecifik utbildning och 

managementmetoden up-or-out, samt kontrollvariablerna hade en effekt på den praktiska 

auktorisationstiden. Vid analys genom statistikprogrammet SPSS har en signifikansnivå på fem 

procent använts, det vill säga en konfidensgrad på 95 procent, vilket medför att om testernas p-

värde understiger fem procent anses hypoteserna vara signifikanta och därmed verifieras 

hypotesen. En signifikansnivå på tio procent användes för att påvisa svaga samband mellan 

variablerna och auktorisationstiden, men inte för att verifiera hypoteser (Körner & Wahlgren, 

2015). 

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

För att enkäten skulle anses vara lämplig och användbar för vår studie krävdes det att den var 

reliabel och valid (Ejvegård, 2009). Reliabilitet mäter huruvida enkäten och dess frågor är 

tillförlitliga, medan validitet syftar till att vi verkligen mäter det som vi är avser att mäta. Dessa 
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begreppspar mäter och avgör nämligen kvaliteten och korrektheten av undersökningsresultaten 

(Ejlertsson, 2014). Att en hög reliabilitet förekommer betyder dock inte att validiteten är hög. 

En studie kan nämligen inneha en hög reliabilitet medan validiteten är låg. För att en god 

validitet ska förekomma är utgångspunkten dock att reliabiliteten också är det, en låg reliabilitet 

innebär nämligen oftast en låg validitet (Ejvegård, 2009). För att en studie ska ha ett 

vetenskapligt värde krävs det att det som ska mätas verkligen mäts, vilket innebär en hög 

validitet (Ejvegård, 2009). Med hjälp av tidigare studier och teorier utvecklade vi ett antal 

faktorer och variabler som vi sedan utformade frågor utifrån, för att kunna uppnå syftet med 

vår studie. På så sätt ökade validiteten för vår studie och enkät (Patel & Davidson, 2011). Vid 

enkätens utformning tog vi även inspiration från de tidigare forskningar som gjorts kring 

liknande studieobjekt. Eftersom att tidigare studier har använt likadana mätinstrument som vår 

studie kan därför validiteten antas öka.  

 

Reliabiliteten mäter huruvida enkäten och dess enskilda frågor är tillförlitliga eller inte. 

Närmare bestämt anger reliabiliteten huruvida mätningar ger samma resultat vid olika tillfällen 

(Ejlertsson, 2014). För att enkäten och de enskilda frågorna skulle vara tillförlitliga krävdes det 

att de var relativt enkla att besvara för respondenterna och att så lite missförstånd som möjligt 

uppstod kring frågorna (Patel & Davidson, 2011). Med detta i åtanke definierade vi därför ett 

antal begrepp i enkäten för att respondenterna enklare skulle förstå frågorna och på så sätt 

minska riskerna för missuppfattningar kring frågorna. Det var först när vi fick in resultatet från 

enkäten som vi kunde avgöra om den hade en hög reliabilitet eller inte, då mätning av dess 

tillförlitlighet är svår att mäta på förhand (Patel & Davidson, 2011). Först när vi fick resultaten 

från enkätundersökningen kunde vi se om respondenterna till exempel hade hoppat över några 

frågor eller markerat fler alternativ än vad vi bad dem om, vilket minskar enkätens reliabilitet 

(Patel & Davidson, 2011). Studiens enkätundersökning resulterade i 158 ofullständiga 

enkätsvar, det vill säga att respondenterna hade hoppat över frågor som var nödvändiga att få 

svar på för studiens syfte. Dessa respondenters svar tog därför bort. Det gick dock inte avgöra 

om de uteblivna svaren berodde på tidsbrist eller av ointresse då respondenterna avslutade 

enkäten efter till exempel två frågor. På så sätt var det svårt att avgöra reliabiliteten av vår enkät. 

Undersökningen resulterade slutligen i 128 fullständiga svar, vilket kan indikera att 

respondenterna förstod enkätens frågor och därmed kan studien reliabilitet antas öka.   

 

Reliabiliteten kan mätas genom att låta respondenterna besvara samma enkät vid två olika 

tillfällen (Patel & Davidson, 2011), då frågorna ska vara ställda på ett sådant sätt att en person 
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borde svara likadant vid de olika tillfällena (Ejlertsson, 2014). Om samma enkätundersökning 

på samma respondenter ska utföras vid olika tillfällen får tiden däremellan inte vara för kort, 

då respondenterna kan minnas vad de svarade vid föregående tillfälle och det då kan leda till 

en falsk hög reliabilitet (Ejlertsson, 2014). Då denna studie utfördes under en kortare tidsperiod 

fanns inte möjligheten att göra enkätundersökningen mer än vid ett tillfälle. Det anses nämligen 

ofta att perioden mellan de olika tillfällena ska vara minst två veckor (Ejlertsson, 2014), vilket 

det inte fanns tid för under studiens begränsade tidsperiod. Ett sätt att försäkra sig om att 

enkäten innehar en hög reliabilitet på förhand är att genomföra en pilotstudie (Patel & 

Davidson, 2011). För att studiens enkät skulle vara utformad på ett reliabelt sätt gjorde vi en 

pilotstudie av tre ekonomistudenter. På så sätt kunde vi avgöra om frågorna var välformulerade 

och enkla att förstå, och därmed möjliggöra en minskad risk för missuppfattningar när vi senare 

skickade ut enkäten till respondenterna.  

 

Det fanns en del brister i enkäten, vilket innebär att validiteten kan ifrågasättas. För att mäta 

variabeln mentorskap hämtades inspiration från en tidigare studie gjord av Collin m.fl. (2007), 

vilket innebar att vi endast fick reda på om respondenterna hade haft mentor eller inte. Genom 

att vi endast mätte variabeln på detta sätt innebar det att vi gick miste om flera dimensioner 

kring mentorskapet. Det kan nämligen finnas skillnader mellan olika mentorer och hur möten  

mentorerna och adepterna går till.  För att få en ökad validitet gällande mentorskapet, och 

därmed få med fler dimensioner av variabeln, kunde frågorna ha ställts på så vis att 

respondenterna fick svara på ett antal frågor med likertskalor.  

 

Även variabeln intern utbildning hade kunnat mätas annorlunda för att fånga fler dimensioner 

av variabeln, och därmed få en ökad validitet. Respondenterna fick svara på hur många interna 

utbildningstillfällen de hade genomgått under sin auktorisationstid. Validiteten kan därmed 

ifrågasättas då frågan möjligtvis inte mäter det den avsåg att mäta. De olika 

utbildningstillfällena kan nämligen bestå av olika antal timmar. Ytterligare en variabel som 

hade kunnat mätas annorlunda, för att säkerställa att den mättes på ett korrekt sätt, var den 

informella utbildningen. Även för denna variabel hade fler antal frågor kunnat ställas till 

respondenterna, för att till exempel undersöka vad de olika arbetsuppgifterna inom den 

informella utbildningen kan bestå utav och dess olika påverkan på auktorisationstiden. Vad som 

även har minskat validiteten av studien är att ingen information angående när respondenterna 

skrev sina auktorisationsprov samlades in, utan endast hur många antal auktorisationsprov de 
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hade skrivit. Detta innebär att enkätfrågan inte mätte hur många månader deras 

auktorisationsprocess förlängdes, utan endast om den förlängdes eller inte. 

 

4.9 Etiska beaktande 

Samtliga forskare ska följa den grundläggande principen som Denscombe (2009, s. 427) 

definierar som ”att forskare i sin strävan efter kunskap inte hänsynslöst får använda alla de 

metoder som står till deras förfogande”. För att följa denna grundläggande princip förekommer 

det fyra forskningsetiska koder som forskare ska ta hänsyn till. Dessa fyra etiska koderna 

innebär att skydda deltagande individers intresse, att garantera ett frivilligt deltagande och ett 

informerat samtycke, att undvika falska förespeglingar och att vetenskaplig integritet 

förekommer samt att den nationella lagstiftningen följs (Denscombe, 2009). 

 

Den första etiska koden, att skydda deltagarnas intresse, baseras på förutsättningen att 

forskningsdeltagandet inte får medföra någon form av skada för deltagarna (Denscombe, 2009). 

För att möjliggöra datainsamling samlades personuppgifter, bestående utav mailadresser, in via 

FARs hemsida. Dessa behandlades konfidentiellt för att skydda deltagarnas intresse. Både i 

följebrevet och i påminnelsemailet informerades respondenterna om att svaren som erhålls 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att obehöriga inte kunde ta del av informationen (Patel 

& Davidson, 2011).  

 

Den andra etiska koden som hänsyn ska tas till är att garantera ett frivilligt deltagande och ett 

informerat samtycke. Förutsättningarna för den andra etiska koden är att deltagandet ska vara 

frivilligt och att respondenterna inte tvingas till att delta i forskningen. Deltagarna ska även 

erhålla tillräcklig information om forskningen som ska kunna utgöra en grund för valet om de 

vill delta i forskningen eller avstå ett deltagande (Denscombe, 2009). Både i följebrevet och i 

påminnelsebrevet informerades respondenterna kortfattat om studiens studieobjekt samt om att 

enkätdeltagandet var frivilligt. Respondenterna kunde därmed frivilligt välja att delta i studien 

genom att gå vidare till undersökningen. Att respondenterna valde att delta i undersökningen 

tolkades som att de accepterade att delta i undersökningen. Undersökningen kunde även när 

som helst avbrytas utan att respondenterna genomfört hela enkäten. Om respondenterna valde 

att avbryta enkäten ansågs deras svar inte vara fullständiga och kunde därmed inte användas i 

analysen. I den sista enkätfrågan erbjöds respondenterna att skriva en mailadress om de ville ta 

del av studiens resultat, denna fråga var frivillig vilket också förmedlades till respondenterna. 
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Den tredje etiska koden är att undvika falska förespeglingar och att vetenskaplig integritet 

förekommer. Detta förutsätter att forskaren tydligt förmedlar till respondenterna om vad 

forskningen behandlar att undersöka, i vilket syfte informationen samlas in samt deltagarnas 

roll i forskningen (Denscombe, 2009). Både i följebrevet och i påminnelsebrevet fanns 

information om vad studien avsåg att undersöka samt varför respondenternas svar var av värde 

för studien. Den fjärde, och sista, etiska koden är att den nationella lagstiftningen följs 

(Denscombe, 2009). Då denna studie utfördes under en högskoleutbildning inkluderas inte 

denna av lagar om etikprövning enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. 

 

4.10 Datasäkerhet 

Vid datainsamlingen skickades, som nämnts tidigare, en webbenkät till studiens deltagare via 

SurveyMonkey. Innan beslutet togs om SurveyMonkey skulle användas i vår studie, läste vi 

igenom företagets policyer för att försäkra oss om att tjänsten uppfyllde våra krav, gällande 

bland annat användning och lagring av respondenternas personuppgifter. Enkäten avslutades 

med att respondenterna fick möjligheten att frivilligt uppge en mailadress om de önskade att ta 

del av studien. Ett flertal av dessa mailadresser innehöll namn, efternamn samt namn på 

revisionsbyrån de arbetar vid. För att skydda dessa uppgifter samlades mailadresserna in i ett 

lösenordskyddat dokument samt raderades från enkätsvaren för att de inte skulle kunna kopplas 

till några svar i den statistiska analysen. Det lösenordskyddade dokumentet med mailadresserna 

raderades sedan efter att studien var genomförd. Då SurveyMonkey inte raderar någon data som 

inkommit (SurveyMonkey, 2018) raderade vi även själva respondenternas enkätsvar när 

studien var slutförd, för att säkerställa att deltagarnas uppgifter inte skulle spridas vidare.  
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5. Empirisk analys 

I detta kapitel presenteras den beskrivande statistiken för att beskriva variablernas fördelning 

och spridning, följt av ett avsnitt där vi förklarar hur och vilka variabler som sammanslagits. 

För att uppnå studiens syfte och därmed förklara vilka organisatoriska faktorer som påverkar 

revisorers praktiska auktorisationstid har olika tester utförts. Först presenteras en 

korrelationsmatris där samband mellan samtliga variabler, det vill säga beroende, oberoende 

och kontrollvariabler, visas. Därefter presenteras resultatet från den multipla regressionen där 

både beroende, oberoende och kontrollvariabler inkluderas. Kapitlet avslutas sedan med en 

sammanställning av modellprövningen, där vi redovisar vilka faktorer som genom analysen har 

visats påverka revisorers auktorisationstid.  

 

5.1 Beskrivande statistik 

2559 respondenter erbjöds att delta i enkätundersökningen, varav 286 respondenter valde att 

delta. Enkätundersökningen resulterade i 128 fullständiga svar som kunde användas i analysen 

(se 4.6 Bortfallsanalys), vilka i fortsättningen kommer att kallas för respondenterna. Nedan 

kommer fördelningen och spridningen av respondenternas svar på den beroende variabeln, de 

oberoende variablerna samt de enskilda frågorna att presenteras med syfte att skapa en 

förståelse för respondenterna, vars deltagande består utav fullständiga svar. 

 

5.1.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är praktisk auktorisationstid, vilket består utav respondenternas 

auktorisationstid på revisionsbyrån. Av de 128 fullständiga svaren går det att utläsa skillnader 

gällande den praktiska auktorisationstiden (se Tabell 5.1). Den lägsta praktiska 

auktorisationstiden är fyra år medan den längsta praktiska auktorisationstiden är 18 år. Den 

genomsnittliga auktorisationstiden är enligt medelvärdet 6,57 år medan medianen visade en 

praktisk auktorisationstid på sex år. Differensen mellan medelvärdet och medianen är därmed 

cirka 0,6 år, det vill säga cirka sju månader. Medelvärdet påverkas mer av extremvärde än vad 

medianvärdet gör (SCB, u.d.). I materialet finns det sju extremvärden (se Figur 5.2), vilket 

medför att medianvärdet kan anses vara mer tillförlitligt än medelvärdet. Vidare är det även 

intressant att belysa standardavvikelsen i materialet, som i detta fall visar att den genomsnittliga 

avvikelsen från medelvärdet är cirka två år. 
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Tabell 5.1 Praktiskt auktorisationstid    

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Auktorisationstid 128 4 18 6,57 6 2,20 

 

Nedan presenteras respondenternas praktiska auktorisationstid både i ett histogram och i ett 

låddiagram. I histogrammet nedan går det att utläsa auktorisationstidens distribution (se Figur 

5.1), det vill säga respondenternas olika auktorisationstider. Genom att studera histogrammet 

går det att utläsa att ett antal respondenters auktorisationstid skiljer sig från övriga 

respondenters auktorisationstid. Dessa respondenters auktorisationstid är potentiella 

extremvärden, vilket innebär att de är värden som markant avviker från resterande material 

(Körner & Wahlgren, 2015). Ett låddiagram skapades, både för att visa auktorisationstidens 

fördelning samt eventuella extremvärden (se Figur 5.2). I låddiagrammet går det att utläsa att 

det i materialet finns sju extremvärden, vilka är individer vars praktiska auktorisationstid var 

längre än tio år. Dessa extremvärden är i låddiagrammet markerat antingen med en ring eller 

en stjärna.  

 

 

Figur 5.1 Praktisk auktorisationstid, histogram 
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Figur 5.2 Praktisk auktorisationstid, låddiagram 

 

5.1.2 Oberoende variabler 

I studien finns det tre oberoende variabler vilka är mentorskap, byråspecifik utbildning samt 

managementmetoden up-or-out. Mentorskap studerades i tre dimensioner där den första 

dimensionen är om de auktoriserade revisorerna hade en mentor, bestående utav en formell 

och/eller informell mentor under sin praktiska auktorisationstid. Flertalet av respondenterna 

hade en formell och/eller informell mentor under sin praktiska auktorisationstid. Av de 128 

respondenterna hade 101 stycken en mentor vilket motsvarar 78,90 procent (se Tabell 5.2). Den 

andra och tredje dimensionen av mentorskap studerar om revisorerna hade en formell mentor 

respektive informell mentor under den praktiska auktorisationstiden. Av de 128 auktoriserade 

revisorerna vars svar var fullständiga hade 66 stycken, vilket motsvarar 51,60 procent, en 

formell mentor under den praktiska auktorisationstiden (se Tabell 5.3) medan andelen 

auktoriserade revisorer som hade en informell mentor uppgår till 68 procent (se Tabell 5.4). 

 

Tabell 5.2 Mentorskap 

Mentorskap Antal Andel 

Mentorskap 101 78,90% 

Inget mentorskap 27 21,10% 

Totalt 128 100% 
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Tabell 5.3  Formellt mentorskap 

Formellt mentorskap Antal Andel 

Formellt mentorskap 66 51,60% 

Inget formellt mentorskap 62 48,40% 

Totalt 128 100% 

 

Tabell 5.4  Informellt mentorskap 

Informellt mentorskap Antal Andel 

Informellt mentorskap 87 68,00% 

Inget informellt mentorskap 41 32,00% 

Totalt 128 100% 

 

Den andra oberoende faktorn i studien är byråspecifik utbildning. Faktorn har mäts genom 

intern utbildning samt informell utbildning. Intern utbildning är vanligt förekommande inom 

revisionsbranschen då revisionsbyråerna använder sig av utbildningsformen för att möjliggöra 

yrkesutveckling hos sina anställda (PwC, 2017; EY, u.d.; Mazars, u.d.). Antal 

utbildningstillfälle per år skiljde sig mellan de olika respondenterna. Det vanligaste 

utbildningsintervallet var 3-5 utbildningstillfällen per år, vilket 58,60 procent av 

respondenterna angav, följt av 0-2 utbildningstillfällen per år, 6-8 utbildningstillfällen per år 

samt nio eller fler gånger per år (se Tabell 5.5). Informell utbildning kallas även för learning-

by-doing (Khalifa, 2015) och sker spontant inom det dagliga arbetet (Hollow & Vik, 2016). Det 

minsta medelvärdet som respondenterna angett är tre medan det högsta är fem (se Tabell 5.6). 

Medianen visar värdet fem, vilket är det högsta möjliga värdet. Detta kan tolkas som att flertalet 

av respondenterna upplevde att den informella utbildningen var varierande och utvecklande.  

 

Tabell 5.5 Antal interna utbildningstillfällen per år 

Antal tillfällen Antal Andel 

0-2 gånger per år 32 25,00% 

3-5 gånger per år 75 58,60% 

6-8 gånger per år 12 9,40% 

Nio eller fler gånger per år 3 2,30% 

Totalt 128 100% 

 

Tabell 5.6 Informell utbildning    

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Informell utbildning 128 3 5 4,77 5 0,46 

 

Den tredje och sista oberoende faktorn är managementmetoden up-or-out. Respondenternas 

uppfattningar om managementmetoden varierar där det lägsta talet är 1,5 och det högsta är fem. 

Även här är medelvärdet och medianen lika med en differens på cirka 0,25 (se Tabell 5.7). 
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Tabell 5.7 Managementmetoden up-or-out    

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Up-or-out 128 1,50 5 3,74 4 0,85 

 

5.1.3 Samtliga variabler 

Studiens enkätundersökning består utav 33 frågor. Tre utav frågorna avsåg inte att mäta faktorer 

som påverkade revisorernas praktiska auktorisationstid vilket innebär att det återstår 30 

enkätfrågor. De frågor som inte avsåg att mäta faktorer som påverkar den praktiska 

auktorisationstiden är fråga tre, 32 och 33 (se Bilaga 4). Under avsnittet 5.1.2 Oberoende 

variabler diskuteras fråga 15, 18 och 22 (se Bilaga 4) vilket medför att dessa frågor inte kommer 

att diskuteras ytterligare under detta avsnitt. Vidare förekommer det även en sammanslagen 

variabel vars syfte är att mäta respondenternas ålder vid auktorisation. Då denna variabel inte 

är en beroende eller oberoende variabel kommer denna att presenteras och diskuteras under 

detta avsnitt. På grund av enkätfrågornas olika svarsalternativ, det vill säga att de olika frågorna 

bland annat har besvarats med hjälp av svarsalternativ bestående utav Nej eller Ja samt av 

Likert-typ, kommer de olika frågorna att presenteras var för sig. 

 

I materialet med fullständiga svar finns där en skillnad i andelen kvinnor och män som deltagit 

i studien (se Tabell 5.8). Av samtliga auktoriserade revisorer i Sverige, i mars 2018, var 34,50 

procent kvinnor och 65,50 procent män (Revisorsinspektionen, 2018a). Detta medför att 

materialet i undersökningen speglar könsfördelningen av auktoriserade revisorer i Sverige. 

 

Tabell 5.8 Könsfördelning 

Kön Antal Andel 

Män 83 64,84% 

Kvinnor 45 35,16% 

Totalt 128 100% 

 

Respondenterna med fullständiga svar i undersökningen var mellan 28 och 62 år gamla (se 

Tabell 5.9). Av samtliga auktoriserade revisorer i Sverige finns det ett fåtal revisorer som både 

är yngre än 30 år och äldre än 69 år (Revisorsinspektionen, 2018a). Materialet i denna 

undersökning kan därför antas täcka ungefär samma åldersintervall. Medelvärdet och medianen 

är snarlika med en differens på endast cirka 0,7 år, det vill säga cirka åtta månader. 

Standardavvikelsen visar att den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet är cirka nio år.  

 

Tabell 5.9 Åldersfördelning    

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Födelseår 128 28 62 41,69 41 9,20 
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Respondenterna som deltagit i studien började arbeta som revisorsassistenter mellan 1984 och 

2003. Mellan medelvärdet och medianen skiljer det endast ett år och standardavvikelsen anger 

att den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet är nästan nio år (se Tabell 5.10). 

 

Tabell 5.10 År vid första revisionsarbete    

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

År 128 1984 2013 2002 2003 8,80 

 

Genom att kontakta auktoriserade revisorer från olika revisionsbyråer runt om i Sverige 

uppkom det en fördelning mellan revisionsbyråer som revisorsassistenterna började arbeta på. 

Flest respondenter, närmre bestämt 35 stycken, började på någon av de övriga 

revisionsbyråerna följt av EY och PwC, KPMG, Grant Thornton, Deloitte, BDO samt Mazars 

(se Tabell 5.11).  

 

Tabell 5.11 Fördelning mellan revisionsbyråer 

Byrå Antal Andel 

EY 25 19,50% 

PwC 25 19,50% 

Deloitte 8 6,30% 

KPMG 16 12,50% 

BDO 6 4,70% 

Grant Thornton 10 7,80% 

Mazars 3 2,30% 

Övriga 35 27,30% 

Totalt 128 100% 

 

Det återfinns en differens mellan respondenternas auktorisationsår, vilket är det år då de blev 

auktoriserade revisorer. Respondenterna har blivit auktoriserade mellan åren 1989 och 2018 (se 

Tabell 5.12). Flertalet av respondenterna har blivit auktoriserade mellan år 2014-2018, följt av 

auktorisationer mellan år 2004-2008 och 1999-2003 (se Tabell 5.13). Att auktorisationerna har 

skett för ett flertal år sedan kan påverka respondenternas minne av auktorisationstiden i 

jämförelse med de respondenter som nyligen blivit auktoriserade. Att auktorisationen inte skett 

nyligen kan påverka tillförlitligheten av svaren och därmed denna studie. Det är därför av vikt 

att tolka resultatet med försiktighet. 

  

Tabell 5.12 Auktorisationsår    

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

År 128 1989 2018 2009 2013 8,39 
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Tabell 5.13 Auktorisationsår, detaljerad 

År Antal Andel 

1989-1993 6 4,69% 

1994-1998 15 11,72% 

1999-2003 17 13,28% 

2004-2008 20 15,63% 

2009-2013 9 7,03% 

2014-2018 61 47,66% 

Totalt 128 100% 

 

Genom att kontakta auktoriserade revisorer från olika revisionsbyråer runt om i Sverige 

uppkom det även en fördelning mellan revisionsbyråer vid tiden för auktorisationen (se Tabell 

5.14). Valet att studera revisionsbyråer vid tiden för auktorisation togs då den främsta orsaken 

till en förlängd auktorisationstid, det vill säga en auktorisationstid längre än åtta år, enligt 

Revisorsinspektionen (2017) är att revisionsbyråerna inte beviljar sina anställda att skriva 

auktorisationsprovet. Antalet respondenter från de olika revisionsbyråerna skiljer sig där ett 

flertal arbetar på någon av de övriga revisionsbyråerna följt av EY och PwC, KPMG, Grant 

Thornton, Deloitte, BDO samt Mazars.  

 

Tabell 5.14 Fördelning mellan revisionsbyråer vid auktorisation 

Byrå Antal Andel 

EY 25 19,53% 

PwC 25 19,53% 

Deloitte   6   4,69% 

KPMG 17 13,28% 

BDO   5   3,91% 

Grant Thornton 14 10,94% 

Mazars   2   1,56% 

Övriga 34 26,56% 

Totalt 128 100% 

 

För att möjliggöra en analys mellan stora och små revisionsbyråer i Sverige har revisionsbyråer 

sammanslagits beroende på storlek (se Tabell 5.15). Inom revision är det är vanligt att tala om 

Big4, det vill säga de fyra största revisionsbyråerna (Lennartsson, 2018). Byråfördelningen 

utvecklades därför vidare enligt två kategorier vilka är Big4 och Övriga, där Big4 består utav 

EY, PwC, Deloitte och KPMG (Tidningen Balans, 2016). 

 

Tabell 5.15 Kumulerad fördelning mellan revisionsbyråer vid auktorisation 

Byrå Antal Andel 

Big4 73 57,00% 

Övriga 55 43,00% 

Totalt 128 100% 
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Det finns en möjlighet att respondenterna har gjort ett byte av revisionsbyrå under 

auktorisationstiden. Utifrån svaren från enkätundersökningen framgår det att flertalet av 

respondenterna inte gjort något byte av revisionsbyrå under auktorisationstiden. Däremot 

förekommer det respondenter som bytt byrå och ett flertal har bytt byrå efter 2-3 år följt av 3-4 

år, 1-2 år, efter fem år, 0-1 år och 4-5 år (se Tabell 5.16). 

 

Tabell 5.16 Byte av revisionsbyrå 

Antal år Antal Andel 

0-1 år 2 1,60% 

1-2 år 4 3,10% 

2-3 år 9 7,00% 

3-4 år 5 3,90% 

4-5 år 1 0,80% 

Efter fem år 3 2,30% 

Inget byte 104 81,30% 

Totalt 128 100% 

 

Av samtliga respondenter med fullständiga svar var 29 stycken, motsvarande 22,70 procent, 

inte tjänstlediga under den praktiska auktorisationstiden. Detta medför att flertalet av 

respondenterna var tjänstlediga under sin praktiska auktorisationstid då 99 stycken, 

motsvarande 77,30 procent, uppger att de varit tjänstlediga (se Tabell 5.17). 

 

Tabell 5.17 Tjänstledighet 

Tjänstledighet Antal Andel 

Tjänstledig 29 22,70% 

Inte tjänstledig 99 77,30% 

Totalt 128 100% 

 

Det återfinns olika examensnivåer bland respondenterna (se Tabell 5.18). Högst andel av 

respondenterna besitter en magisterexamen, följt av kandidatexamen, annan examen och ett 

fåtal personer besitter en masterexamen. Grunden till att flertalet besitter en magisterexamen 

kan antas vara att det enligt tidigare bestämmelser krävdes fyra års utbildning för att bli 

auktoriserad revisor (Wallin & Westerhaag, 2008). Annan examen innebär en examen utöver 

de tre redan nämnda nivåerna och kan inkludera studieår från tre till fem år.  

 

Tabell 5.18 Fördelning mellan examensnivåer 

Examensnivå Antal Andel 

Kandidatexamen 34 26,56% 

Magisterexamen 72 56,25% 

Masterexamen   8   6,25% 

Annan examen 14 10,94% 

Totalt 128 100% 

 



 62 

Vi vill undersöka om examensnivån påverkar den praktiska auktorisationstiden. För att få en 

mer rättvis bild av respondenternas examensnivå skapades ytterligare en tabell som tydliggör 

hur många år respondenterna har studerat (se Tabell 5.19). Antal studieår kommer 

fortsättningsvis att användas i analysen då det antas ge en tydligare bild över respondenternas 

studietid. Det förekom nämligen respondenter som studerat samma antal år som kandidat-, 

magister- eller masterexamen trots att de inte innehar de titlarna. 

 

Tabell 5.19 Fördelning mellan antal studieår 

Antal studieår Antal Andel 

3 34 26,60% 

3,5 6   4,70% 

4 76 59,40% 

4,5 2   1,60% 

5 10   7,80% 

Totalt 128 100% 

 

Det återfinns en fördelning mellan vilket lärosäte respondenterna har studerat vid (se Tabell 

5.20). Om respondenterna innehar mer än en examensnivå finns det fall då olika examensnivåer 

har erhållits från olika lärosäte. Då vi är intresserade av att studera respondenternas högsta 

examensnivå togs beslutet att även studera lärosätet vid den högsta examensnivån. Detta då det 

kan antas vara den högsta examensnivån som ledde till att respondenterna erhöll sitt arbete. 

Majoriteten av respondenterna erhöll sin högsta examen vid något av de övriga lärosätena, det 

vill säga inget av de lärosäten som Times Higher Education (u.d.) har rangordnat som de 

främsta högskolorna/universiteten i Sverige.  

 

Tabell 5.20 Fördelning mellan lärosäte 

Lärosäte Antal Andel 

Uppsala Universitet 17 13,28% 

Lunds Universitet 11   8,59% 

Stockholms Universitet 15 11,72% 

KTH 0   0,00% 

Göteborgs Universitet 12   9,38% 

Övriga 73 57,03% 

Totalt 128 100% 

 

Vidare i analysen vill vi undersöka om en högskola eller ett universitet med hög respektive låg 

prestige påverkar respondenternas auktorisationstid. Därför har lärosätena delats in utefter två 

kategorier vilka är prestigefullt lärosäte och övriga (se Tabell 5.21). I de prestigefulla lärosätena 

ingår lärosäten som rangordnats av Times Higher Education  (u.d.). Dessa högskolor/universitet 

är Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan 

samt Göteborgs universitet. 
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Tabell 5.21 Kumulerad fördelning mellan lärosäte 

Lärosäte Antal Andel 

Prestigefullt lärosäte 55 43,00% 

Övriga 73 57,00% 

Totalt 128 100% 

 

Fortsättningsvis ville vi, utefter studiens första studieobjekt, undersöka om respondenterna tagit 

något studieuppehåll då det påverkar den totala auktorisationstiden. Av respondenternas svar 

går det att utläsa att flertalet, vilka uppgår till 85,90 procent, inte tog något uppehåll under 

studierna medan 14,10 procent uppgav att de tagit studieuppehåll (se Tabell 5.22). 

 

Tabell 5.22 Studieuppehåll 

Studieuppehåll Antal Andel 

Studieuppehåll 18 14,10% 

Inget studieuppehåll 110 85,90% 

Totalt 128 100% 

 

Det förekommer en variation gällande åren som respondenterna tog examen (se Tabell 5.23). 

Flest respondenter tog examen mellan 2009-2013 följt av 2004-2008, 1994-1998 och 1999-

2003 (se Tabell 5.24). 

 

Tabell 5.23 Examensår    

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

År 128 1984 2016 2012 2005 8,503 

 

Tabell 5.24 Examensår, detaljerad 

Examensår Antal Andel 

1984-1988 12 9,38% 

1989-1993 11 8,59% 

1994-1998 23 17,97% 

1999-2003 16 12,50% 

2004-2008 25 19,53% 

2009-2013 39 30,47% 

2014-2018 2 1,56% 

Totalt 128 100% 

 

Antalet respondenter som besatt arbetserfarenhet inom ekonomi innan de påbörjade den 

praktiska utbildningen på en revisionsbyrå är något färre än de respondenter som inte besatt 

någon arbetserfarenhet innan de påbörjade den praktiska utbildningen. 60 respondenter angav 

att de besatt arbetserfarenhet medan 68 angav att de inte besatt någon arbetserfarenhet (se Tabell 

5.25).  
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Tabell 5.25 Arbetserfarenhet 

Arbetserfarenhet Antal Andel 

Arbetserfarenhet 60 46,90% 

Inte arbetserfarenhet 68 53,10% 

Totalt 128 100% 

 

Som diskuterats tidigare hade flertalet en formell mentor (se 5.1.2 Oberoende variabler). 

Antalet kontakttillfälle med den formella mentorn skiljer sig mellan respondenterna. Det 

förekommer en ganska bred variation där flest respondenter angav att de hade kontakt med sin 

formella mentor 3-5 gånger per år följt av 9 eller fler gånger per år, 6-8 gånger per år och 0-2 

gånger per år (se Tabell 5.26).  

 

Tabell 5.26 Antal kontakttillfälle, formell mentor 

Antal tillfällen Antal Andel 

0-2 gånger per år 5 3,90% 

3-5 gånger per år 57 44,50% 

6-8 gånger per år 11 8,60% 

9 eller fler gånger per år 32 25,00% 

Totalt 105 100% 

 

Hur respondenterna upplevde att den formella mentorn fanns tillgänglig för dem varierar. Flest 

respondenter instämde med påståendet följt av instämmer delvis, varken eller och en respondent 

instämde delvis inte med påståendet (se Tabell 5.28). Det förekommer endast en differens på 

cirka 0,4 mellan medelvärdet och medianen (se Tabell 5.27), vilket medför att värdena uppvisar 

snarlika värden. 

 

Tabell 5.27 Den formella mentorns tillgänglighet   

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Likertskala 69 2 5 4,36 4,00 0,727 

 

Tabell 5.28 Den formella mentorns tillgänglighet, detaljerad 

Likertskala Antal Andel 

Instämmer 34 26,60% 

Instämmer delvis 27 21,10% 

Varken eller 7 5,50% 

Instämmer delvis inte 1 0,80% 

Instämmer inte 0 0,00% 

Totalt 69 100% 

 

Majoriteten av respondenterna hade en informell mentor under den praktiska 

auktorisationstiden, vilket diskuterats tidigare i studien (se 5.1.2 Oberoende variabler). Genom 

att granska respondenternas upplevda kontakttillfällen med den informella mentorn syns ett 

tydligt mönster. Flest respondenter har angett att de hade nio eller fler kontakttillfällen per år 
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medan endast tre respondenter angav att de hade 0-3 kontakttillfällen per år med deras 

informella mentor (se Tabell 5.29). 

 

Tabell 5.29 Antal kontakttillfälle, informell mentor 

Antal tillfällen Antal Andel 

0-2 gånger per år 3 2,30% 

3-5 gånger per år 6 4,70% 

6-8 gånger per år 21 16,40% 

9 eller fler gånger per år 58 45,30% 

Totalt 88 100% 

 

Trots att det även här finns en variation hur respondenterna upplevt att den informella mentorn 

fanns tillgänglig för dem under deras praktiska auktorisationstid instämmer flertalet av 

respondenterna med påståendet följt av instämmer delvis och varken eller (se Tabell 5.31). 

Medianen uppvisar ett värde på 5, vilket motsvarar svarsalternativet instämmer (se Tabell 5.30). 

 

Tabell 5.30 Den informella mentorns tillgänglighet   

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Likertskala 87 3 5 4,69 5,00 0,556 

 

Tabell 5.31 Den informella mentorns tillgänglighet, detaljerad 

Likertskala Antal Andel 

Instämmer 64 50,00% 

Instämmer delvis 19 14,80% 

Varken eller 4 3,10% 

Instämmer delvis inte 0 0,00% 

Instämmer inte 0 0,00% 

Totalt 87 100% 

 

Nästan samtliga respondenter genomgick intern utbildning under deras praktiska 

auktorisationstid, då endast sex respondenter angav att revisionsbyrån de arbetade på under 

auktorisationstiden inte tillhandahöll intern utbildning (se Tabell 5.32).  

 

Tabell 5.32 Intern utbildning 

Intern utbildning Antal Andel 

Intern utbildning 122 95,30% 

Ingen intern utbildning 6 4,705 

Totalt 128 100% 

 

Hur respondenterna har upplevt att den interna utbildningen utvecklade deras yrkeskompetens 

varierar. Dock uppvisar medelvärdet och medianen höga värden vilket kan tolkas som att 

flertalet av respondenterna upplevde att den interna utbildningen var av vikt för deras 

yrkeskompetens (se Tabell 5.33). 
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Tabell 5.33 Intern utbildnings yrkeskompetensutveckling 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Likertskala 121 1 5 4,72 5,00 0,674 

 

Samtliga respondenter upplevde att de fick mer avancerade arbetsuppgifter efterhand som de 

arbetade på revisionsbyråerna, denna slutsats kan dras då samtliga respondenter har instämt 

eller delvis instämt med påståendet. Detta påverkar även att både medelvärdet och medianen 

uppvisar höga värden (se Tabell 5.34). 

 

Tabell 5.34 Utveckling av avancerade arbetsuppgifter 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Likertskala 128 4 5 4,89 5,00 0,313 

 

Det förekom däremot en större variation i respondenternas upplevda variation av 

arbetsuppgifter. Dock uppvisar både medelvärdet och medianen höga värden även på detta 

påståendet vilket kan tolkas som att flertalet av respondenterna upplevde att de hade en stor 

variation av arbetsuppgifter under deras praktiska auktorisationstid (se Tabell 5.35). 

 

Tabell 5.35 Arbetsuppgifters variation 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Likertskala 128 2 5 4,65 5,00 0,694 

 

Utifrån respondenternas svar på påståendet om deras arbetsgivare hade förväntningar på dem 

beträffande en auktorisation kan en tolkning göras att många upplevde att det förekom 

förväntningar att de skulle bli auktoriserade revisorer. Detta då medelvärdet och medianen 

uppvisar höga värden samt att respondenterna har svarat att de instämmer med påståendet eller 

svarsalternativet som kallades varken eller (se Tabell 5.36). Dock kan ytterligare en tolkning 

göras att ett flertal av respondenterna inte upplevde att det förekom förväntningar att de skulle 

bli auktoriserade revisorer direkt efter den reglerade tiden (se Tabell 5.37). Denna tolkning kan 

göras då medelvärdet och medianen som baseras på svaren utifrån nästa påstående uppvisar 

något lägre värden, mer exakt värden nära tre. 

 

Tabell 5.36 Arbetsgivares förväntningar på auktorisation 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Likertskala 128 3 5 4,45 5,00 0,782 

 

Tabell 5.37 Arbetsgivares förväntningar på auktorisation direkt efter reglerad utbildning 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Likertskala 128 1 5 3,10 3,00 1,345 
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Det förekommer en variation i hur arbetsgivarnas förväntningar på att respondenterna skulle bli 

auktoriserade revisorer faktiskt påverkade den praktiska auktorisationstiden. Respondenterna 

har även haft olika upplevelser beträffande hur revisionsbyråerna kommunicerade en tydlig 

strategi för auktorisationstiden. På påståendena har respondenterna svarat på svarsalternativ 

mellan instämmer inte och instämmer (se Tabell 5.38 och Tabell 5.39).  

 

Tabell 5.38 Arbetsgivares förväntningars motivationspåverkan på auktorisation 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Likertskala 128 1 5 3,51 4,00 1,223 

 

Tabell 5.39 Arbetsgivares kommunikation för strategi för auktorisation 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Likertskala 128 1 5 3,90 4,00 1,149 

 

Det kan antas att revisionsbyråer erbjuder sina anställda belöningar om de uppnår en 

auktorisation. Flertalet av respondenterna instämde på påståendet att revisionsbyrån utlovade 

en belöning om en auktorisation uppnåddes. Samtidigt har ett flertal respondenter angett att de 

inte blev utlovade någon belöning för att de uppnådde en auktorisation (se Tabell 5.40) vilket 

kan tolkas som att trots att det är vanligt förekommande med belöningar är det inte något som 

är fastlagt. 

 

Tabell 5.40 Belöning om auktorisation uppnåddes 

Belöning Antal Andel 

Belöning 74 57,80% 

Inte belöning 54 42,20% 

Totalt 128 100% 

 

Slutligen fick respondenterna svara på hur många auktorisationsprov de skrev innan ett godkänt 

resultat uppnåddes. Respondenterna angav att de skrev mellan ett och fyra prov för att uppnå 

ett godkänt resultat (se Tabell 5.41). Flertalet av respondenterna skrev ett auktorisationsprov 

innan auktorisation, dock angav två respondenter att de skrev fyra auktorisationsprov för att 

uppnå ett godkänt resultat (se Tabell 5.42). 

 

Tabell 5.41 Antal skriva auktorisationsprov 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Antal skrivna prov 128 1 4 1,32 1 0,651 
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Tabell 5.42 Antal skrivna auktorisationsprov, detaljerad 

Antal skrivna prov Antal Andel 

1 98 76,60% 

2 21 16,40% 

3 7 5,50% 

4 2 1,60% 

Totalt 128 100% 

 

En intressant faktor att studera är respondenternas ålder vid auktorisation. Respondenterna var 

mellan 27 och 52 år gamla vid tiden för auktorisation. Även vid denna faktor är medelvärdets 

och medianens värde lika med en differens på ett år (se Tabell 5.43). Flest respondenter blev 

auktoriserade vid en ålder mellan 27-31 år följt av 32-36 år, 37-41 år och 42-46 år, 47-51 år 

samt 52 år eller äldre (se Tabell 5.44). 

 

Tabell 5.43 Ålder vid auktorisation    

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Ålder 128 27 52 32 31 3,897 

 

Tabell 5.44 Ålder vid auktorisation, detaljerad 

Ålder Antal Andel 

27-31 69 53,90% 

32-36 40 31,30% 

37-41 16 12,50% 

42-46 1 0,80% 

47-51 1 0,80% 

52- 1 0,80% 

Totalt 128 100% 

 

5.2 Sammanslagning av variabler 

Variabler kan slås samman om de mäter samma sak. För att testa om frågor mäter samma sak 

kan ett test som kallas för Cronbach´s Alpha användas. Cronbach´s Alpha är alltid ett tal mellan 

noll och ett, och vid ett värde över 0,7 anses det acceptabelt att slå samman variablerna då de 

antas mäta samma sak (Pallant, 2016). 

 

Managementmetoden up-or-out mättes i enkäten genom fyra frågor. Respondenterna fick då 

svara på följande frågor: min arbetsgivare hade förväntningar på att jag skulle bli auktoriserad 

revisor, min arbetsgivare hade förväntningar på att jag skulle bli auktoriserad revisor direkt när 

jag genomgått den reglerade utbildningen, förväntningarna från min arbetsgivare ökade min 

motivation att bli auktoriserad revisor samt revisionsbyrån jag arbetade på under min tid som 

revisorsassistent kommunicerade en tydlig strategi för min väg fram till auktorisation. Vi 

testade sedan om dessa fyra frågor kunde slås samman och fick då ett Cronbach´s Alpha-värde 
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på 0,731 (se Tabell 5.45), vilket är ett tillräckligt högt värde för att slå samman frågorna 

(Pallant, 2016).  

 

Ytterligare en variabel som undersöktes i enkäten var informell utbildning. Två frågor ställdes 

till respondenterna som avsåg att mäta informell utbildning vilka var: under min tid som 

revisorsassistent fick jag mer avancerade arbetsuppgifter med tiden samt jag upplevde en stor 

variation i mina arbetsuppgifter som revisorsassistent. Vid test om dessa frågor kunde slås 

samman blev Cronbach´s Alpha-värdet 0,608 (se Tabell 5.45). Enligt Pallant (2016) kan antalet 

variabler som inkluderas i testet ha en påverkan på Alpha-värdet och vid få variabler tenderar 

värdet att bli lågt. Trots att Cronbach´s Alpha-värdet blev under det som Pallant (2016) anser 

är en tillräckligt hög nivå för att slå samman frågorna ansåg vi att frågorna mätte samma sak 

och valde därför att slå samman dem. En anledning till det låga Cronbach´s Alpha-värdet kan 

vara att endast två frågor inkluderades i testet. 

 

Tabell 5.45 Cronbach´s Alpha för sammanslagna faktorer 

 Antal 

fakorer 

Cronbach´s 

Alpha 

Managementmetoden up-or-out 4 0,731 

Informell utbildning 2 0,608 

   

 

5.3 Korrelationmatris 

Innan en multipel regression utfördes av det empiriska materialet, framställdes en 

korrelationsmatris för att undersöka vilka linjära samband det fanns mellan studiens olika 

variabler (se Tabell 5.46). Syftet med korrelationsmatrisen är att visa om det finns eventuella 

samband mellan två variabler samt utläsa styrkan och riktningen av dessa samband. 

Korrelationskoefficienten ligger alltid mellan -1 och 1, där noll innebär att det inte finns något 

samband, medan -1 och 1 att det finns ett samband (Pallant, 2016). 
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Utifrån matrisen kan det utläsas att ingen av de oberoende variablerna har höga korrelationer 

gentemot den beroende variabeln praktisk auktorisationstid. Detta innebär att ingen av de 

oberoende variablerna, enligt korrelationsmatrisen, kan antas ha starka samband med den 

praktiska auktorisationstiden, studiens beroende variabel. De svaga korrelationerna visar inte 

heller signifikans, vilket innebär att vi statistiskt inte kan påvisa att dessa svaga korrelationer 

stämmer.   

 

Det kan även utläsas utifrån matrisen att kontrollvariabeln ålder vid auktorisation är den av alla 

variabler som är högst korrelerad gentemot den beroende variabeln praktisk auktorisationstid. 

Denna kontrollvariabel utgör en positiv korrelation, vilket innebär att desto äldre en individ är 

desto längre praktisk auktorisationstid. Korrelationen följs även utav två stjärnor (**), vilket 

betyder att sambandens p-värde understiger en signifikansnivå på 0,01, det vill säga en procent. 

Detta indikerar att sambandet är signifikant och att vi med 99 procents säkerhet kan säga att det 

faktiskt föreligger en korrelation mellan ålder vid auktorisation och praktisk auktorisation. 

Samma gäller för korrelationen mellan antal skrivna auktorisationsprov och den praktiska 

auktorisationstiden, som även den är tvåstjärnigt signifikant. Dock är inte denna korrelationen 

hög, då den är 0,228. Två andra variabler som visar på signifikanta samband gentemot den 

Tabell 5.46 Korrelationsmatris 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1               

2 -0,153 1              

3 -0,14 ,533** 1             

4 -0,153 ,753** ,239** 1            

5 -0,141 0,028 ,221* -0,009 1           

6 -0,161 ,201* 0,11 0,149 ,259** 1          

7 -0,134 0,168 0,083 0,173 0,166 ,325** 1         

8 -0,07 0,02 -0,007 0,05 0,037 ,193* -0,062 1        

9 ,672** -0,136 -0,074 -0,092 -0,072 -,295** -,346** -0,018 1       

10 0,111 0,054 0,169 0,013 0,029 ,202* 0,086 0,011 0,033 1      

11 ,228** -0,04 0,021 -0,048 -0,004 -0,121 -0,103 0,04 ,290** -0,034 1     

12 -0,1 0,064 ,221* 0,142 0,029 -0,075 -0,029 ,194* 0,109 0,056 0,019 1    

13 -,213* -0,015 0,02 -0,114 ,215* 0,128 0,063 ,220* -0,122 0,052 0,009 0,07 1   

14 -0,165 -0,05 0,025 -0,039 -0,023 -0,053 0,091 0,135 -0,123 -0,117 -0,025 0,116 ,229** 1  

15 ,190* 0,005 -0,036 -0,028 0,013 0,09 -,273** ,344** ,312** 0,017 0,164 0,015 -0,017 -0,136 1 

* p < 0,05          ** p < 0,01 

 

 

   

  1 = Praktisk auktorisationstid      2 = Mentorskap     3 = Formellt mentorskap 

  4 = Informellt mentorskap   5 = Antal utbildningstillfällen   6 = Informell utbildning 

  7 = Up-or-out    8 = Genus   9 = Ålder vid auktorisation 

10 = Byrå 11 = Antal skrivna auktorisationsprov 12 = Tidigare arbetserfarenhet 

13 = Lärosäte 14 = Antal studieår 15 = Tjänstledighet 
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praktiska auktorisationstiden är variablerna lärosäte och tjänstledighet. Dessa korrelationer är 

dock endast enstjärniga vilket innebär att p-värdet understiger en signifikansnivå på 0,05, det 

vill säga fem procent och som vidare indikerar att korrelationerna med 95 procents säkerhet 

föreligger. Korrelationsmatrisen visar även att den variabeln som har svagast korrelation 

gentemot den praktiska auktorisationstiden är genus och därför kan det antas att genus har en 

relativt liten påverkan på den praktiska auktorisationstiden. 

 

En hög och signifikant korrelation på 0,753 har uppstått mellan de två oberoende variablerna 

mentorskap och informellt mentorskap. Detta kan bero på att det informella mentorskapet är en 

del av variabeln mentorskap. Om korrelationen mellan två oberoende variabler är större än 0,7 

eller mindre än -0,7, vilket det är i detta fallet, anses det att en övervägning borde göras om att 

plocka bort den variabeln med lägst korrelation gentemot en beroende variabeln inför den 

multipla regressionen. Detta då hög korrelation mellan två oberoende variabler kan leda till 

multikollinearitet i regressionen (Pallant, 2016). Vi valde att inte plocka bort någon av 

variablerna inför den multipla regressionen, eftersom vi genom den multipla regressionen och 

dess VIF och Tolerance värden kan avgöra om multikollinearitet föreligger (Pallant, 2016) och 

för att inte få missvisande resultat. Om studiens hypoteser testats utifrån korrelationsmatrisen 

hade samtliga hypoteser falsifieras eftersom ingen av de oberoende variablerna mentorskap, 

byråspecifik utbildning eller managementmetoden up-or-out signifikant och starkt korrelerar 

med den beroende variabeln auktorisationstid. Istället för att testa hypoteserna utifrån matrisen 

kommer de att testas genom en multipel regression i nästkommande avsnitt. 

 

5.4 Multipel regression 

Multipel regression är en förlängd analysmetod av korrelationsmatrisen som kan tillämpas i 

syfte att undersöka vilka samband som föreligger mellan en enda beroende variabel och fler 

oberoende och/eller kontrollvariabler (Pallant, 2016). En multipel regressionsanalys 

tillämpades således för att förklara variationen i auktorisationstid med hjälp av tre oberoende 

variabler samt åtta kontrollvariabler (se Tabell 5.47). För att en multipel regressionsanalys ska 

vara tillämpbar krävs det att ett antal kriterier är uppfyllda. Det första kriteriet som måste vara 

uppfyllt för att analysmetoden ska kunna tillämpas är att det inte förekommer multikollinearitet 

mellan de oberoende och kontrollvariabler som används i analysen. Det finns olika 

tillvägagångssätt för att undersöka om multikollinearitet förekommer. Som nämnts ovan går 

multikollinearitet inledningsvis att upptäcka i en korrelationsmatris. Om 
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korrelationskoefficienten mellan två oberoende variabler överstiger 0,7 eller är mindre än -0,7 

kan det vara tecken på att multikolinearitet existerar. Nästa tillvägagångssätt är att kolla på 

variablernas VIF och Tolerance-värden. Om VIF-värdet överstiger tio eller om Tolerance är 

lägre än 0,1 innebär det att multikollinearitet uppkommit och variabeln borde då exkluderas ur 

den multipla regressionsanalysen (Pallant, 2016). Om det förekommer multikollinearitet hos 

någon av denna studiens variabler kommer att diskuteras senare i detta avsnittet. 

 

Andra kriteriet för att en multipel regression ska vara tillämpbar, och som uppfylls i denna 

studie, är att urvalet som analysen utförs på ska vara tillräckligt stort (Pallant, 2016). Eftersom 

att den multipla regressionsanalysen är känslig för extremvärden är det, som ett tredje kriterium, 

viktigt att överväga att ta bort eventuella extremvärden ur materialet inför analysen (Pallant, 

2016). Studiens sju extremvärden uteslöts därmed inför den multipla regressionsanalysen. Det 

gjordes dock även en multipel regressionsanalys där studiens extremvärden inkluderades i syfte 

att undersöka vilka skillnader som uppstod med de inkluderade extremvärdena (Se Bilaga 5). 

Resultatet av detta val kommer att presenteras senare i detta avsnitt. Det sista kriteriet som 

finns, enligt Pallant (2016), för att den multipla regression ska kunna användas som 

analysmetod, är att analysens residualer ska vara normalfördelade (Pallant, 2016). Om 

residualerna mer eller mindre följer linjen i en Normal P Plot, som residualerna gör i denna 

studie, innebär det att de är normalfördelade (Se Figur 5.3 i Bilaga 6)(Pallant, 2016). 

Residualernas normalfördelning kan även testas genom ett så kallat Kolmogorov-Smirnov test. 

Om p-värdet övertiger 0,05 innebär det att residualerna är normalfördelade (Pallant, 2016), 

vilket var fallet i denna studie (se Tabell 5.48 i Bilaga 6). Likt de andra kriterierna, uppfylldes 

alltså även detta sista kriterium i studien, vilket gjorde att en multipel regression kunde 

tillämpas. 

 

Utöver att undersöka residualernas normalfördelning undersökte vi även om den beroende 

variabeln, praktisk auktorisationstid, var normalfördelad. Detta gjordes genom ett Kolmogorov-

Smirnov test, där p-värdet ska överstiga 0,05 för att variabeln ska anses vara normalfördelad 

(Pallant, 2016). Vår beroende variabel var inte normalfördelad, då p-värdet var 0,000 och därav 

inte överskred 0,05 (se Tabell 5.49 i Bilaga 6). Detta är dock inte ovanligt vid stora urval 

(Pallant, 2016), men det innebär att resultatet för studien bör tolkas med försiktighet. 

 

Vid analys av den multipla regressionen utgick vi ifrån de punkter som Pallant (2016) anser 

kan vara av vikt vid tolkning av resultatet. Först analyseras variablernas VIF-värden med syfte 
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att undersöka om det förekommer multikollinearitet mellan några variabler. Därefter tolkas den 

justerade determinationskoefficienten, det vill säga hur stor del av variationen i 

auktorisationstid beror på variationen i resterande variabler. Vidare studeras regressionens p-

värde för att se om modellen uppvisar signifikans. Därefter studeras variablernas 

standardiserade Beta-värde med syfte att bedöma hur mycket de enskilda variablerna påverkar 

auktorisationstiden, men även för att möjliggöra en jämförelse mellan de olika variablerna. 

Vidare jämförs de enskilda variablernas p-värde med signifikansnivån för att se om variablerna 

uppvisar signifikans och avslutningsvis testas undersökningens hypoteser. 

 

Multikollinearitet innebär att det förekommer ett starkt samband mellan två eller flera 

oberoende variabler och/eller kontrollvariabler (Körner & Wahlgren, 2015). Utöver att 

undersöka om multikollinearitet förekommer genom att kolla på korrelationskoefficienterna i 

korreationsmatrisen, går det även att se på variablernas VIF och Tolerance-värden (Pallant, 

2016). Ett VIF-värde, som är en förkortning av variance inflation factor, över tio indikerar på 

att multikollinearitet kan förekomma (Pallant, 2016). I materialet går det att utläsa att ingen av 

studiens variabler överstiger värdet på tio (se Tabell 5.47), vilket är en indikation på att 

multikollinearitet inte förekommer. Tolerance-värdet för variablerna får inte heller understiga 

0,10, då det innebär att multikollinearitet förekommer (Pallant, 2016), vilket heller inte är fallet 

i studiens material (se Tabell 5.47). Om multikollinearitet förekommer bör man överväga att 

utesluta den variabeln som har lägst korrelation gentemot den beroende variabeln i 

korrelationsmatrisen, för att sedan göra den multipla regressionen (Pallant, 2016). Då ingen av 

variablernas VIF-värden låg över tio och inte Tolerance-värdena understeg 0,10, användes 

samtliga variabler i den multipla regressionen. Studiens resultat bör dock tolkas med 

försiktighet då det i korrelationsmatrisen gav en indikation på multikollinearitet mellan 

variablerna mentorskap och informellt mentorskap (se Tabell 5.46).  
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Tabell 5.47 Multipel regression – praktisk auktorisationstid   

Variabler Standardised Beta Standardfel Tolerance VIF 

Mentorskap  0,135 0,497 0,286 3,495 

Formellt mentorskap -0,154 0,280 0,555 1,803 

Informellt mentorskap -0,115 0,377 0,367 2,728 

Intern utbildning -0,013 0,051 0,816 1,226 

Informell utbildning -0,045 0,283 0,732 1,366 

Up-or-out  0,093 0,140 0,761 1,313 

Genus  0,047 0,249 0,760 1,316 

Ålder vid auktorisation  0,500** 0,041 0,646 1,548 

Byrå  0,021 0,222 0,893 1,120 

Antal skrivna auktorisationsprov  0,190* 0,171 0,896 1,116 

Tidigare arbetserfarenhet -0,099 0,228 0,839 1,192 

Lärosäte -0,107 0,233 0,813 1,231 

Antal studieår -0,140† 0,204 0,839 1,192 

Tjänstledighet  0,030 0,309 0,656 1,525 

Konstant  2,273   

Justerad R2 0,371    

P-värde 0,000    

F-värde 6,055    

VIF-värde, högsta 3,495    

N = 121     

* p < 0,05          ** p < 0,01          † p < 0,1    

 

Nästa steg i analysen är att tolka den justerade determinationskoefficienten som i den multipla 

regressionen är 0,371, det vill säga 37,10 procent (se Tabell 5.47). Med andra ord förklaras 

37,10 procent av variationen i auktorisationstid av variationen i övriga variabler (Pallant, 2016). 

Fortsättningsvis ska den multipla regressionens p-värde analyseras med syfte att se om 

regressionen uppvisar signifikans. Som nämnts tidigare används en signifikansnivå på fem 

procent och därmed en konfidensgrad på 95 procent vid analysen av materialet från 

statistikprogrammet SPSS. Hela regressionen uppvisar ett p-värde på 0,000, det vill säga noll 

procent, vilket är mindre än signifikansnivån på fem procent. Detta medför att hela regressionen 

kan antas vara signifikant till 95 procents säkerhet. 

 

Nästa steg i analysen är att ta reda på hur mycket varje enskild variabel påverkar 

auktorisationstiden, förutsatt att resterande variabler är konstanta, genom att studera 

variablernas Beta-värde. Genom att studera de standardiserade Beta-värdena istället för de icke 

standardiserade Beta-värdena möjliggörs att de olika variablernas påverkan på 

auktorisationstiden kan jämföras (Pallant, 2016). Först studeras den signifikanta variabel med 

det högsta Beta-värdet från regressionen oavsett om det är ett positivt eller negativt tal (Pallant, 

2016), vilket är ålder vid auktorisations Beta-värde som är 0,500 (se Tabell 5.47). Ålder vid 

auktorisation är alltså den enskilda variabel som påverkar auktorisationstiden mest, förutsatt att 

övriga variabler är konstanta (Pallant, 2016). Tolkningen av denna variabel blir således att om 



 75 

ålder vid auktorisation ökar, det vill säga att respondenten är ett år äldre, ökar 

auktorisationstiden med 0,500 år, det vill säga cirka sex månader, förutsatt att övriga variabler 

är konstanta. Den enskilda signifikanta variabel som påverkar auktorisationstiden minst är antal 

skrivna auktorisationsprov, vars Beta-värde uppgår till 0,190. Tolkningen av detta blir att för 

varje ytterligare skrivna auktorisationsprov ökar auktorisationstiden med 0,190 år, vilket är 

cirka två månader, förutsatt att övriga variabler är konstanta. 

 

Det sista steget är att studera de enskilda variablernas p-värde för att se om de uppvisar 

signifikans. För att en variabel ska vara signifikant krävs det att p-värdet är mindre än 

signifikansnivån (Körner & Wahlgren, 2015), som i detta fall är 0,5, det vill säga fem procent. 

Endast två variabler ur regressionen uppvisar signifikans, vilka är variablerna Ålder vid 

auktorisation och antal skrivna auktorisationsprov (se Tabell 5.47).   

 

En multipel regressionsanalys utfördes även där studiens sju extremvärden inkluderas, för att 

se om resultatet skiljde sig från den analys där extremvärdena hade exkluderats. Skillnaderna 

mellan de två regressionsanalyserna var inte stora angående de oberoende variablerna, förutom 

att en oberoende variabel, up-or-out, nu visade ett signifikant samband på tioprocentsnivån. Det 

skedde även en förändring av en kontrollvariabels påverkan på den praktiska 

auktorisationstiden. Antal skrivna auktorisationsprov visades ha ett signifikant samband med 

den praktiska auktorisationstiden i den multipla regressionen. När extremvärdena nu 

inkluderades försvann detta signifikanta samband (se Tabell 5.50 i Bilaga 5). Eftersom att den 

multipla regressionen med extremvärdena, likt den utan extremvärden, inte resulterade i att 

någon av de oberoende variablerna gav signifikanta samband under femprocentsnivån samt att 

multipla regressioner är känsliga för extremvärden (Pallant, 2016), beslutades det att grunda 

analysen utifrån den multipla regressionsanalysen utan extremvärden. 

 

5.5 Sammanställning av modellprövning 

Genom analyserna av den multipla regressionen har vi studerat variablers påverkan på 

auktorisationstiden. Syftet med studien är att förklara vilka organisatoriska faktorer som har en 

påverkan på den praktiska auktorisationstiden, genom att studera redan auktoriserade revisorers 

praktiska auktorisationstid. Då det kan finnas faktorer som påverkar den praktiska 

auktorisationstiden, utöver de oberoende variablerna, adderades åtta kontrollvariabler i den 

multipla regressionen. Resultatet i den multipla regressionen uppvisade signifikans på två 
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kontrollvariabler men inga oberoende variabler, vilket studien ämnar att undersöka. Studiens 

hypoteser kommer att testas utifrån materialet från den multipla regressionen och de hypoteser 

som prövades i denna studie är: 

• Hypotes 1a: Mentorskap leder till en kortare praktisk auktorisationstid.  

• Hypotes 1b: Informellt mentorskap minskar den praktiska auktorisationstiden mer än 

formellt mentorskap. 

• Hypotes 2a: Intern utbildning leder till en kortare praktisk auktorisationstid. 

• Hypotes 2b: Informell utbildning leder till en kortare praktisk auktorisationstid. 

• Hypotes 3: Managementmetoden up-or-out bidrar till en kortare praktisk 

auktorisationstid. 

 

Ingen av studiens fem hypotesen stöds då inga signifikanta samband uppvisas mellan studiens 

beroende variabel och oberoende variabler, vilket innebär att samtliga hypoteser förkastas (se 

Tabell 5.51 och Modell 5.1). 

 

Tabell 5.51 Sammanställning av modellprövning    

Hypotes Verifieras Falsifieras Resultat 

Hypotes 1a: Mentorskap leder till en kortare praktisk auktorisationstid.   X Samband saknas 

Hypotes 1b: Informellt mentorskap minskar den praktiska auktorisationstiden 

mer än formellt mentorskap 

 X Samband saknas 

Hypotes 2a: Intern utbildning leder till en kortare praktisk auktorisationstid  X Samband saknas 

Hypotes 2b: Informell utbildning leder till en kortare praktisk auktorisationstid.  X Samband saknas 

Hypotes 3: Managementmetoden up-or-out bidrar till en kortare praktisk 

auktorisationstid. 

 X Samband saknas 

 

 

Modell 5.1 Organisatoriska faktorer som efter analys kan antas påverka den praktiska auktorisationstiden  
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6. Diskussion och slutsats 

Under detta sammanfattande och avslutande kapitel kommer vi först kort att diskutera och 

sammanfatta studiens resultat, följt av ett avsnitt där de slutsatser som studien har resulterat i 

presenteras. Vidare redovisar vi för studiens bidrag till forskningsområdet, bestående utav både 

teoretiska och praktiska bidrag, varefter vi reflekterar kring studiens begränsningar. Kapitlet 

avslutas sedan med tre förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Studiens syfte är att förklara vilka organisatoriska faktorer som kan påverka revisorers praktiska 

auktorisationstid. Vår definition av praktisk auktorisationstid är den del av 

auktorisationsprocessen som sker på en revisionsbyrå och består utav den praktiska 

utbildningen. Den praktiska auktorisationstiden börjar när en individ påbörjar den praktiska 

utbildningen på en revisionsbyrå och avslutas när ett godkänt resultat på auktorisationsprovet 

uppnås, exklusive eventuell tjänstledighet. Ambitionen med studien är att utifrån tidigare 

forskning och teorier utveckla en modell som kan förklara tiden det tar för revisorer att uppnå 

en auktorisation, med fokus på den praktiska utbildningen. Genom att testa samtliga variabler 

i en multipel regression var vår förhoppning att finna samband mellan studiens beroende 

variabel och oberoende variabler. Dock kunde den multipla regressionen inte påvisa något 

samband mellan någon av de oberoende variablerna och revisorers praktiska auktorisationstid. 

Det kan därmed antas att den praktiska auktorisationstiden inte kan förklaras utifrån studiens 

utvalda organisatoriska faktorer, bestående utav mentorskap, byråspecifik utbildning samt 

managementmetoden up-or-out. 

 

6.2 Slutsatser 

På grund av brister i mätningen av ett flertal faktorer är det av stor vikt att tolka denna studies 

resultat, och därmed slutsatser, med stor försiktighet. Delar av studiens resultat kan stödja 

tidigare forskning inom området, samtidigt som det återfinns resultat som inte överensstämmer 

med tidigare studier. Inom revisionsbranschen är det vanligt att nya revisionsmedarbetare blir 

tilldelade en mentor vars kunskapsgrad och erfarenhet är hög. En konsekvens utav 

mentorskapet är en ökad karriärutveckling (Diaz, Loraas, & Apostolouc, 2017). Mentorskap 

har studerats i tidigare studier och då påvisats ha en påverkan på individers karriärutveckling 

(De Janasz & Sullivan, 2004; Arnold & Johnson, 1997). Vidare kunde mentorskap därför antas 

ha en påverkan på revisorers praktiska auktorisationstid. Utifrån resultatet från den multipla 
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regressionen kunde vi inte påvisa att någon större förändring har skett, sedan studien av Collin 

m.fl. (2007), kring mentorskapets påverkan på auktorisationstiden. Detta då vår studie, precis 

som studien gjord av Collin m.fl. (2007) inte kunde påvisa att mentorskap har en påverkan på 

den praktiska auktorisationstiden, respektive auktorisationstiden. Då variabeln endast har 

testats genom att respondentern haft en mentor eller inte under den praktiska 

auktorisationstiden, bör denna slutsats tolkas med försiktighet. 

 

Mentorskap kan även delas in efter ett formellt mentorskap och ett informellt mentorskap 

(Nemanick Jr, 2000; Chao m.fl., 1992). Tidigare studier har uppvisat att det informella 

mentorskapet medför fler fördelar än det formella mentorskapet (Ragins & Cotton, 1999). Med 

vår studie kan vi inte påvisa att det informella mentorskapet har en större påverkan på den 

praktiska auktorisationstiden än det formella mentorskapet. Detta medför att vår studie inte 

stödjer studien gjord av Ragins och Cotton (1999). Även denna slutsats bör tolkas med 

försiktighet då även denna analys endast bygger på om respondenterna haft en formell 

respektive informell mentor. 

 

Förutom mentorskap kan även byråspecifik utbildning, bestående utav bland annat intern och 

informell utbildning, vara en betydande faktor för individers karriärutveckling (Hollow & Vik, 

2016). Därmed kan intern utbildning antas vara betydelsefull för den praktiska 

auktorisationstiden. Trots att syftet med den interna utbildningen är att erhålla individer med 

relevant kunskap för utförandet av arbetsuppgifterna (Hollow & Vik, 2016), kan vi genom vår 

studie inte påvisa att intern utbildning har en påverkan på revisorers praktiska auktorisationstid. 

Därmed stödjer vår studie inte resultatet i Hollow och Viks (2016) studie angående den interna 

utbildningen. Även denna faktor har mäts på ett bristfälligt sätt, vilket diskuteras mer under 

avsnittet 6.4 Studiens begränsningar, vilket påverkar slutsatsen tillförlitlighet. 

 

Som nämnts ovan påverkas individers karriärutveckling utav den informella utbildningen  

(Hollow & Vik, 2016). Resultatet i vår studie överensstämmer inte med den tidigare studien 

gjord av Hollow och Vik (2016), då vi inte kan påvisa att informell utbildning har en påverkan 

på revisorers praktiska auktorisationstid. I enkätundersökningen ställdes en fråga där 

respondenterna fick möjlighet att ange vilka faktorer som de ansåg påverkade deras 

auktorisationstid mest (se Bilaga 4). Vad som kan vara intressant att belysa är att ett flertal av 

respondenterna ansåg att den informella utbildningen hade en positiv inverkan på deras 

auktorisationstid.  
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Inom revision kan en karriär antas göras genom att avancera högre upp i de hierarkiska 

nivåerna, vilket sker genom befordran (Ghosh & Waldman, 2010). Vidare kan en revisor antas 

erhålla befordran genom en auktorisation. För att öka medarbetares vilja att bli befordrade 

används managementmetoden up-or-out (Yustina & Putri, 2017; Kalbers & Cenker, 2007; 

Gertsson m.fl., 2017; Parker m.fl., 2011), vilket kan förväntas öka medarbetarnas motivation 

till att vilja bli auktoriserade revisorer (Ghosh & Waldman, 2010). Vår studie kan däremot inte 

påvisa att managementmetoden up-or-out påverkar revisorers praktiska auktorisationstid, då 

det inte förekom något signifikant samband mellan den praktiska auktorisationstiden och 

variabeln i den multipla regressionen. 

 

Syftet med denna studie är att förklara vilka organisatoriska faktorer som kan påverka revisorers 

praktiska auktorisationstid. Studiens resultat visade att ingen av de organisatoriska faktorerna 

som testades genom den multipla regressionen hade en påverkan på revisorers praktiska 

auktorisationstid. Den sammanfattande slutsatsen utifrån studiens resultat är därmed att 

revisionsbyråerna inte kan antas ha en stor påverkan på auktorisationstiden. Denna slutsats kan 

dras då samtliga oberoende faktorer är så kallade organisatoriska faktorer, det vill säga faktorer 

som organisationerna tillhandahåller och kan påverka. Samtliga undersökta faktorer kan 

härledas till organisationernas uppbyggnad och normer och därmed kan inte organisationernas 

kultur och struktur antas vara en påverkande faktor på revisorers praktiska auktorisationstid. 

Inom revisionsbranschen görs en karriär genom att klättra i de hierarkiska nivåerna (Carrington, 

2014). Att bli auktoriserad revisor kan därför ses som ett steg i en individs karriär. Då 

revisionsbyråerna inte kan antas ha en stor påverkan på auktorisationstiden kan det vidare antas, 

i enlighet med tidigare studier, att de personliga faktorerna har den största effekten på 

auktorisationstiden (Collin m.fl., 2007; Qvick m.fl., 2004; Marsick & Volpe, 1999). Exempel 

på personliga faktorer är individers motivation till att bli auktoriserad revisor (Collin m.fl., 

2007). Detta styrks även av att de Magalhaes och Wilde (2015) påpekar att en individs karriär 

påverkas av olika motivationsfaktorer. 

 

Den främsta orsaken till en auktorisationstid längre än tio år, och därmed den genomsnittliga 

auktorisationstiden, är att revisionsbyråerna vill att deras medarbetare ska besitta tillräckligt 

med kunskap innan de beviljas att skriva auktorisationsprovet (Revisorsinspektionen, 2017). 

Genom vår studie hade vi förhoppningar om att förklara organisatoriska faktorer som kunde 

påverka den praktiska auktorisationstiden och därmed minska den genomsnittliga 
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auktorisationstiden. Avslutningsvis är denna studies huvudsakliga slutsats att revisorers 

auktorisationstid inte kan antas påverkas utav organisatoriska faktorer. 

 

6.3 Studiens bidrag 

Nedan presenteras studiens bidrag till forskningsområdet. Bidragen kan delas in i en teoretisk 

del och en praktisk del.  

 

6.3.1 Teoretiskt bidrag 

Vår studie har till skillnad från tidigare studier, som studerat den totala auktorisationstiden, 

endast studerat den praktiska auktorisationstiden och vilka organisatoriska faktorer som kan ha 

en påverkande effekt på den. Vi bidrar därmed till forskningen genom att undersöka vilka 

organisatoriska faktorer som kan påverka den praktiska auktorisationstiden. Utöver den 

organisatoriska faktorn mentorskap, som Collin m.fl. (2007) studerade, adderade vi ytterligare 

två organisatoriska faktorer, vilka är byråspecifik utbildning och managementmetoden up-or-

out. Vi bidrar även till forskningen på så vis att inga av våra organisatoriska faktorer kan antas 

påverka den praktiska auktorisationstiden. Vi styrker även teorin av Collin m.fl. (2007), att 

mentorskap inte antas ha en påverkan på auktorisationstiden. Dock är det av vikt att tolka denna 

studies resultat med försiktighet, då ett flertal variabler har mätts på ett bristfälligt sätt vilket 

kan påverka studiens slutliga resultat.  

 

6.3.2 Praktiskt bidrag 

Ambitionen med studiens resultat var främst att bidra med kunskap åt revisionsbyråer. 

Förhoppningen var att visa vilka organisatoriska faktorer som kan påverka revisorernas 

praktiska auktorisationstid. Genom att studera dessa faktorer hade revisionsbyråerna  kunnat ta 

del av resultatet och på så sätt få vetskap om vilka faktorer som revisionsbyråerna skulle lägga 

resurser på för att minska den genomsnittliga auktorisationstiden. Men då vi inte kunde finna 

att några av de organisatoriska faktorerna i denna studien påverkade revisorernas praktiska 

auktorisationstid kan vi därmed inte komma med några konkreta bidrag till byråerna.  

 

6.4 Studiens begränsningar 

Genom studiens gång uppkom det ett antal begränsningar. En av dessa begränsningar var att vi 

räknade ut respondenternas ålder vid auktorisation utifrån vilket årtal respondenterna var födda 

och årtalet de erhöll sin auktorisation. Det vi inte hade med i beräkningarna var dock att 
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personer kan vara födda olika tider på året, vilket är det samma för auktorisationerna, som även 

de kan erhållas olika tider på året. Detta var en begränsning, och för att variabeln skulle varit 

mer tillförlitligt mätt skulle vi även ha frågat efter respondenternas födelsedatum samt det 

exakta datumet för deras auktorisation. En annan begränsning i studien är att ett antal av 

respondenterna erhöll sin auktorisation för många antal år sedan. Det kan bland annat innebära 

att respondenterna inte till fullo minns sina auktorisationsprocesser. Vad som även ska has i 

åtanke är att auktorisationsprocessen är i ständig förändring, vilket innebär att den reglerande 

auktorisationsprocessen kan ha sett annorlunda ut beroende på när respondenterna erhöll sin 

auktorisation. Ytterligare en begränsning med studien, vilken redan har diskuterats löpande 

under studien, är att samtliga frågor i enkäten inte mätte den faktor som de avsåg att göra på ett 

tillförlitligt sätt. Följden av detta blev ett ändrat studieobjekt samt att ett flertal av enkätens 

frågor inte kunde användas i studiens analys. 

 

6.5 Förslag till framtida forskning 

Syftet med denna studie är att förklara vilka organisatoriska faktorer som påverkar revisorers 

praktiska auktorisationstid. Studien kunde inte uppvisa några signifikanta samband, vilket 

innebär att ingen av de organisatoriska faktorerna som undersöktes kan antas påverka den 

praktiska auktorisationstiden. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan mentorskap och 

adeptens karriär (Arnold & Johnson, 1997; Siegel m.fl., 1995), och att ett informellt mentorskap 

är av större betydelse än ett formellt mentorskap (Ragins & Cotton, 1999). Vidare kan det 

därmed vara av intresse att studera mentorskapets betydelse för revisorers auktorisationstid trots 

att denna studie inte kunde påvisa något signifikant samband mellan variablerna och 

auktorisationstiden. Ytterligare ett förslag till framtida forskning inom fältet för faktorer som 

påverkar revisorers auktorisationstid kan därmed vara att studera byråers interna utbildning. 

Det kan även vara intressant att undersöka vilka interna utbildningar de revisorer med en kort 

auktorisationstid, till exempel en auktorisationstid kortare än den genomsnittliga, genomgått. 

Detta för att se olika interna utbildningars påverkan på auktorisationstiden. Som nämnt ovan 

fick respondenterna, i enkäten, ange vilka faktorer som de ansåg hade en positiv inverkan på 

deras auktorisationstid (se Bilaga 4). Av svaren gick det att utläsa en hög frekvens utav en 

faktor, vilken var en hög motivation. Ett sista förslag till vidare forskning inom området kan 

därmed vara att studera vilka motivationsfaktorer som är av vikt för en kort praktisk, eller total, 

auktorisationstid och hur revisorerna upplevde att motivationsfaktorerna påverkade deras 

auktorisationstid.  
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Bilaga 1 – Tabell 1.1 
 

Tabell 1.1 Procentuell förändring av auktoriserade revisorer i Sverige 

År Män Kvinnor Totalt Procentuell minskning 

2010   2170  

2011   2115   – 2,6% 

2012   2031   – 4,1% 

2013   3120 + 34,9% 

2014 1970 995 2965   – 5,2% 

2015 1910 982 2892   – 2,5% 

2016 1884 980 2864   – 1,0% 

2017 1846 969 2815   – 1,7% 

 

(Revisorsinspektionen, 2018c)  



 89 

Bilaga 2 – Följebrev  

Hej, 

  

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats om vilka 

organisatoriska faktorer som påverkar revisorers auktorisationstid. Vi är intresserade av Era 

erfarenheter och uppfattningar vad gäller Er auktorisationstid. Auktorisationstiden är tiden från 

det att du började arbeta som revisorsassistent till du blev auktoriserad revisor. Enkäten är 

frivillig att besvara men vi skulle uppskatta Ert deltagande i vår enkätundersökning. Enkäten 

tar cirka tio minuter att genomföra och samtliga svar behandlas konfidentiellt. För att delta i 

undersökningen, tryck på länken nedan. 

https://sv.surveymonkey.com/r/9KBVPBQ 

  

Undersökningen är öppen till och med fredagen den 4 maj. 

  

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

Alma Henningsson och Karolina Näslund 

  

Kontaktinformation: 

Alma.henningsson0024@stud.hkr.se  

Karolina.naslund0010@stud.hkr.se     

https://sv.surveymonkey.com/r/9KBVPBQ
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Bilaga 3 – Påminnelsemail 

Hej, 

 

Under föregående vecka skickade vi en förfrågan till Er om att delta i vår enkätundersökning 

som undersöker vilka organisatoriska faktorer som påverkar revisorers auktorisationstid. Då vi 

inte har möjlighet att se vilka som besvarat enkäten kan ni som redan besvarat enkäten bortse 

från detta mail. Auktorisationstiden är tiden från det att du började arbeta som revisorsassistent 

till du blev auktoriserad revisor. Enkäten är frivillig att besvara men vi skulle uppskatta Ert 

deltagande i vår enkätundersökning. Enkäten tar cirka tio minuter att genomföra och samtliga 

svar behandlas konfidentiellt. För att delta i undersökningen, tryck på länken nedan. 

https://sv.surveymonkey.com/r/9KBVPBQ 

 

Undersökningen är förlängd och är nu öppen till och med söndagen den 6 maj. 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

Alma Henningsson och Karolina Näslund 

 

Kontaktinformation: 

Alma.henningsson0024@stud.hkr.se 

Karolina.naslund0010@stud.hkr.se   

https://sv.surveymonkey.com/r/9KBVPBQ
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Bilaga 4 – Enkät 
 

1. Jag är 

Man 

Kvinna 

Föredrar att inte svara 

 

2. Vilket år är du född? 

 

 

3. Blev du auktoriserad revisor i samband med ändringen av Revisorslagen (SFS 

2001:883) som innebar att godkända revisorer med en revisorsexamen automatisk 

benämndes som auktoriserade revisorer. 

Nej 

Ja 

 

4. Vilket år fick du ditt första arbete som revisorsassistent? 

 

 

5. Vilken revisionsbyrå började du på som revisorsassistent? 

EY 

PwC 

Deloitte 

KPMG 

BDO 

Grant Thornton 

Mazars 

Annan, ange byrå  

 

6. Vilket år blev du auktoriserad revisor? 
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7. Vilken revisionsbyrå arbetade du på när du blev auktoriserad revisor? 

EY 

PwC 

Deloitte 

KPMG 

BDO 

Grant Thornton 

Mazars 

Annan, ange byrå  

 

8. Om du bytte byrå under din tid som revisorsassistent, efter hur många år skedde då 

bytet av byrå? 

0-1 år 

1-2 år 

2-3 år 

3-4 år 

4-5 år 

Efter 5 år 

Jag bytte inte revisionsbyrå under min tid som revisorsassistent  

 

9. Var du under auktorisationstiden tjänstledig? Med auktorisationstid menar vi tiden 

från det att du började arbeta som revisorsassistent till du blev auktoriserad revisor. Till 

tjänstledighet innefattas bland annat föräldraledighet, ledighet för volontärarbete samt 

sjukskrivning. 

Nej 

Ja, ange antal månader  

 

10. Vilken examensnivå innehar du? Välj det alternativ som speglar din högsta 

examensnivå. 

Kandidatexamen 

Magisterexamen 

Masterexamen 

Annan, ange antal studieår  
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11. Vid vilken högskola eller universitet erhöll du din examen? Skriv ett svar för varje 

examen du innehar. 

Kandidat  

Magister  

Master  

Annan  

 

12. Hade du något studieuppehåll under dina högskole-/universitetsstudier? 

Studieuppehåll kan exempelvis avse föräldraledighet eller paus från studierna. 

Nej 

Ja, ange antal månader  

  

13. Vilket år tog du din examen? Skriv ett svar för varje examen du innehar. 

Kandidat  

Magister  

Master  

Annan  

 

14. Hade du några tidigare arbetserfarenheter inom ekonomi innan du påbörjade den 

praktiska utbildningen på en revisionsbyrå? 

Nej 

Ja, ange vilken typ av erfarenhet, exempelvis redovisning  

  

15. Hade du som revisorsassistent en formell mentor? Formell mentor definierar vi som 

en mentor som revisionsbyrån tilldelade dig, som revisorsassistent, och som gav dig stöd, 

hjälp och vägledning. 

Nej (Om nej, skickades respondenterna automatiskt vidare till fråga 18) 

Ja 

 

16. Hur ofta hade du kontakt med din formella mentor? 

0-2 gånger per år 

3-5 gånger per år 

6-8 gånger per år 

9 eller fler gånger per år, ange ett uppskattat antal möte per år  
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17. Jag upplevde att den formella mentorn fanns tillgänglig för mig vid behov 

Instämmer inte         Instämmer 

1          2          3          4          5 

 

18. Hade du som revisorsassistent en informell mentor? Informell mentor definierar vi 

som en specifik person som du självmant och kontinuerligt vände dig till på 

revisionsbyrån vid frågor eller vid behov av rådgivning.  

Nej (Om nej, skickades respondenterna automatiskt vidare till fråga 21) 

Ja 

  

19. Hur ofta hade du kontakt med din informella mentor? 

0-2 gånger per år 

3-5 gånger per år 

6-8 gånger per år 

9 eller fler gånger per år, ange ett uppskattat antal möte per år  

 

20. Jag upplevde att den informella mentorn fanns tillgänglig för mig vid behov. 

Instämmer inte         Instämmer 

1          2          3          4          5 

  

21. Tillhandahöll revisionsbyrån intern utbildning, såsom inplanerade tillfällen 

bestående utav kurser och seminarier, under din tid som revisorsassistent? 

Nej (Om nej, skickades respondenterna automatiskt vidare till fråga 24) 

Ja 

  

22. Hur ofta var du på intern utbildning under din tid som revisorsassistent? 

0-2 gånger per år 

3-5 gånger per år 

6-8 gånger per år 

9 eller fler gånger per år, ange ett uppskattat antal utbildningstillfällen per år  

 

23. Min byrås interna utbildning utvecklade min yrkeskompetens 

Instämmer inte         Instämmer 

1          2          3          4          5 
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24. Under min tid som revisorsassistent fick jag mer avancerade arbetsuppgifter med 

tiden. 

Instämmer inte         Instämmer 

1          2          3          4          5 

  

25. Jag upplevde en stor variation i mina arbetsuppgifter som revisorsassistent.  

Instämmer inte         Instämmer 

1          2          3          4          5 

  

26. Min arbetsgivare hade förväntningar på att jag skulle bli auktoriserad revisor. 

Instämmer inte         Instämmer 

1          2          3          4          5 

(Om respondenten svarade 1 eller 2 skickades de automatiskt vidare till fråga 29) 

 

27. Min arbetsgivare hade förväntningar på att jag skulle bli auktoriserad revisor direkt 

när jag genomgått den reglerade utbildningen. Med reglerad utbildning menar vi de år 

som krävs för att kunna bli auktoriserad revisor. 

Instämmer inte         Instämmer 

1          2          3          4          5 

 

28. Förväntningarna från min arbetsgivare ökade min motivation att bli auktoriserad 

revisor. 

Instämmer inte         Instämmer 

1          2          3          4          5 

 

29. Revisionsbyrån jag arbetade på under min tid som revisorsassistent kommunicerade 

en tydlig strategi för min väg fram till auktorisation. 

Instämmer inte         Instämmer 

1          2          3          4          5 
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30. Revisionsbyrån jag arbetade på under min auktorisationstid utlovade belöning om 

jag uppnådde auktorisation. Exempel på belöning kan vara löneförhöjning eller en 

bonus. 

Nej 

Ja, ange vilken typ av belöning  

 

31. Hur många gånger skrev du auktorisationsprovet innan ett godkänt resultat 

uppnåddes? Ange samtliga antal prov, inklusive det prov då du erhöll ett godkänt 

resultat. 

 

 

32. Fanns det någon specifik faktor som du ansåg hade en positiv inverkan på din 

auktorisationstid? 

Nej 

Ja, ange vad som påverkade din auktorisationstid 

 

33. Ange din mailadress nedan om du önskar ta del av resultaten från studien. Ej 

obligatoriskt. 
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Bilaga 5 – Multipel regression med extremvärden 

Tabell 5.50 Multipel regression med extremvärden– praktisk auktorisationstid  

Variabler Standardised Beta Standardfel Tolerance VIF 

Mentorskap 0,065 0,658 0,270 3,708 

Formellt mentorskap -0,070 0,380 0,538 1,858 

Informellt mentorskap -0,146 0,500 0,357 2,803 

Intern utbildning -0,081 0,068 0,816 1,225 

Informell utbildning 0,029 0,370 0,687 1,455 

Up-or-out 0,131† 0,191 0,744 1,343 

Genus 0,017 0,338 0,744 1,344 

Ålder vid auktorisation 0,694** 0,043 0,692 1,446 

Byrå 0,095 0,298 0,893 1,120 

Antal skrivna auktorisationsprov 0,049 0,227 0,898 1,114 

Tidigare arbetserfarenhet -0,131† 0,307 0,826 1,211 

Lärosäte -0,128† 0,312 0,815 1,227 

Antal studieår -0,041 0,266 0,862 1,160 

Tjänstledighet -0,021 0,398 0,699 1,431 

Konstant  2,699   

Justerad R2 0,485    

P-värde 0,000    

F-värde 9,539    

VIF-värde, högsta 3,708    

N = 128     

* p < 0,05          ** p < 0,01          † p < 0,1    
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Bilaga 6 – Tester av materialets normalfördelning 

 

 
Figur 5.3 Normal P-plot av den multipla regressionens residualer 

 

 

 

Tabell 5.48 Kolmogorov-Smirnov test, residualer 

 Antal Statistic df Sig 

Residualer 121 0,050 121 0,200 

 

 

Tabell 5.49 Kolmogorov-Smirnov test, praktisk auktoriationstid 

 Antal Statistic df Sig 

Praktisk auktorisationstid 121 0,219 121 0,000 
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