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Sammanfattning 

Den nya generationens juniora revisorer kommer med nya krav på sina 

arbetsgivare och arbetsmiljön jämfört med hur det var i tidigare generationer. 

Tillsammans med högre effektivitetskrav från revisionsbyråerna samt ökade 

krav från regel- och standardsättare medför att lärandet av juniora revisorer 

åsidosätts. Westermann et als (2015) identifierade förändringsfaktorer i 

inlärningsprocessen för juniora revisorer inkluderar bland annat dessa 

aspekter. Westerman et al (2015) utförde sin studie ur ett seniora revisorers 

perspektiv som jag kommer att studera vidare i denna uppsats. Syftet är att 

göra en vidare undersökning av de av Westermann et al (2015) identifierade 

förändringsfaktorer för att studera om och hur de hanteras av 

revisionsbyråerna. Konsekvensen för ej hanterade förändringsfaktorer medför 

brister i inlärningsprocessen som leder till utvecklandet av ett oavsiktligt 

kvalitetshotande beteende hos den juniora revisorn. Om det inte hanteras kan 

det påverka den slutliga kvaliteten av revisionen som är av stor vikt för att 

byrån skall kunna bibehålla sin trovärdighet gentemot kunden, marknaden och 

regel- och standardsättare. Tillvägagångssättet för att undersöka detta är en 

kvalitativ metod med en deduktiv ansats där datainsamlingen utförs genom 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att fånga upp respondenternas 

erfarenheter, åsikter och sociala verklighet på bästa möjliga sätt. 

Respondenterna består av sju seniora revisorer med minst tio års erfarenhet 

inom yrket från fyra av de fem största revisionsbyråerna i världen. Data visar 

att det går att identifiera samtliga förändringsfaktorer dock i olika utsträckning 

samt med en skillnad mellan ett generellt och individuellt perspektiv. Det 

framgår att det finns brister i inlärningsprocessen på grund av de aspekter som 

presenteras i förändringsfaktorerna. Slutsatsen som kan dras är att risken för 

utveckling av kvalitetshotande beteende bland dagens juniora revisorer är hög 

om förändringsfaktorerna inte hanteras, samt att empirin visar på att 

revisionskvaliteten faktiskt redan har försämrats på grund av detta.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Revision är en övervakande extern funktion som kontrollerar företagets 

förvaltning och finansiella rapporter för att säkerställa dess tillförlitlighet för 

företagets ägare, investerare, anställda och övriga intressenter (Watts 1977; 

Watts & Zimmerman 1981; Benston 1980). För att bemästra revisorsyrket och 

förvärva legitimitet som auktoriserad revisor, krävs omfattande komplex 

kunskap, där förberedande teoretisk kunskap genereras genom akademisk 

utbildning, som kompletteras med flera års arbetserfarenhet. Det är endast 

under arbetets gång som en revisor kan inhämta den grundläggande och 

specialiserande kunskap, som krävs för hantering av de standards och regler 

som beslutas av reglerande organ och standardsättare, en så kallad yrkesmässig 

kompetens (Bédard 1989; Power 1991). På grund av denna omfattande 

inlärningsprocess, vilken kontinuerligt pågår under en revisors yrkesliv, visar 

tidigare forskning (Lave 1977, 1989; Collins et al. 1989) på en liknelse av 

inlärningsprocessen med en lärlingsrelation. Enligt Nationalencyklopedins 

(2015) definition av lärling som "den som lär ett yrke", är liknelsen berättigad 

för revisorsyrket där en erfaren revisor lär ut nödvändig kunskap om hantering 

av uppdrag till en juniora erfaren revisor. Fogarty (1992) och Anderson-

Gough et al. (1998) beskriver vikten av socialisering och förmågan till ett 

professionellt beteende, vilket är en stor del av inlärningsprocessens lärande i 

arbetslivet (LIA). Redan vid rekryteringsfasen är det professionella beteendet 

och den sociala kompetensen en lika viktig del som en behörighet genom 

akademisk bakgrund. Forskningen (Ouchi 1979, 1980) visar att revisionsbyråer 

strävar efter att anställa personer som innehar de värderingar och normer som 

företaget har i sin organisationskultur och interna principer (t.ex. 

revisionsbyråns 'code of conduct'). Byråerna letar efter en så kallad 'person-job 

fit' där den rekryterade personen ska, utan tvekan, anta organisationens 

målsättningar. Ouchi (1979) menar att företaget styr sina medarbetare via 

organisationskultur, normer och värderingar vilket inom ekonomistyrning 

kallas klanstyrning. Dock är det svårt att rekrytera personer med en perfekt 

'person-job fit', vilket medför ett behov för styrning av individer som, enligt 

Ouchi (1980), kan utföras genom utvärdering av den individuella prestationen, 

så kallad återkoppling på utfört arbete. Sweeney och Pierce (2004, 2005) 

studerar hur revisionsbyråernas styrsystem påverkar revisorernas 

kvalitetshotande beteende (KB) där de fokuserar på de största 
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styrmekanismerna; kostnads- och kvalitetskonflikten samt styrning av 

revisionskvalitet. Forskarna fann att styrning av revisionskvaliteten redan 

börjar på rekryterings- och inlärningsstadiet (Sweeney & Pierce 2005). I och 

med dessa slutsatser bör revisionsbyråerna lägga stor vikt vid upplärning och 

rekrytering samt på utvecklingen av den nya generationen de önskar rekrytera 

och lära upp till framtida auktoriserade revisorer. Det framkommer dock i 

ovan presenterad forskning att upplärning av nyanställda revisorer inte 

prioriteras i samma utsträckning som det teoretiskt bör göra. Detta på grund 

av allt högre tidspress och stramare tidsbudgetering inom och utanför 

organisationen (Sweeney & Pierce 2005), som skedde i samband med 2000-

talets effektiviseringsvåg av revisionsbranschen (Carrington 2010). Denna 

organisatoriska förändring kan medföra förödande konsekvenser där 

revisionskvaliteten hotas (Alderman & Deitrick 1982; Otley & Pierce 1996b; 

Malone & Roberts 1996), och anses även vara en orsak till revisionsbranschens 

höga personalomsättning beträffande revisorer. 

1.2. Problemdiskussion 

Utgångspunkten för uppsatsen är Westermann et al:s. (2015) studie om 

förändringsfaktorer som påverkar dagens inlärningsprocess av juniora 

revisorer. I deras studie identifieras vilka förändringsfaktorer som påverkar 

dagens generations lärande i arbetslivet (LIA)1. Identifieringen gjordes efter att 

ha intervjuat ett 30-tal partners på en av de fyra största revisionsbyråerna i 

USA och undersökt deras syn på utvecklingen av LIA. Där jämfördes den 

nuvarande generationens juniora revisorer med hur delägarna själva minns och 

upplevde sin tid som juniora revisorer. Westermann et al. (2015) fann att den 

grundläggande modellen för inlärningsprocessen för nyanställda inte har 

förändrats under åren. Däremot identifierades ett antal viktiga 

förändringsfaktorer i själva processen av LIA. Dessa klassificerades som 

externa och interna. Förändringsfaktorerna är:  

 Externa faktorer 

1. Den nya generationens karaktäristika 

2. Ökade krav från regel- och standardsättare och redovisningens 

komplexitet 

3. Teknologiska utvecklingens inverkan på arbetssättet 

 Interna faktorer 

4. Förändring i struktur och innehåll i den formella upplärningen 

                                                 
1
 LIA är en översättning av engelskans "on-the-job learning" som är motsvarande uttryck i 

Westermann et. al:s (2015) artikel. 
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5. Förändring i det vardagliga arbetets ekonomiska miljö 

6. Belöningssystem  

Det fastställdes i Westermann et al:s. (2015) undersökning att den nuvarande 

generationen nyanställda juniora revisorer, så kallad generation Y (Manion 

2009), har ett annat karaktäriskt beteende mot vad tidigare generationer hade 

när de var juniora revisorer. Detta innefattar bland annat krav på balans mellan 

arbete och fritid, sämre lojalitet mot arbetsgivaren samt högre krav på 

uppskattning/belöning på utfört arbete (Westermann et al. 2015; Cogin 2012). 

Genomgående bland förändringsfaktorerna är stram tidsbudgetering, ökad 

press från regel och standardsättare samt otillräckligt med återkoppling på 

utfört arbete som påverkar inlärningsprocessen negativt för juniora revisorer 

(Westermann et al. 2015). I denna uppsats kommer dessa förändringsfaktorer 

att undersökas vidare i hur dessa påverkar inlärningsprocessen samt vilka 

risker som uppkommer inom revisionskvaliteten om de inte hanteras av 

revisionsbyrån. I Sweeney och Pierces (2004) studie om ekonomistyrning i 

revisionsbyråer förekommer två olika typer av kvalitetshotande beteende; 

avsiktligt och oavsiktligt. Där undersöktes tre variablers inverkan på 

kvalitetshotande beteende; tidspress, delaktighet vid målsättning, och modell 

för prestationsutvärdering. Sweeney och Pierce (2004) menar att det finns en 

relation mellan tidspress och handlednings- och upplärningsnivån utav juniora 

revisorer, som i sin tur kan appliceras på nivån av oavsiktlig kvalitetshotande 

beteende. Oavsiktligt kvalitetshotande beteende är med andra ord en aspekt 

inom revisionskvalitet. Eftersom det ovan har presenterats att 

förändringsfaktorerna till stor del inkluderar just tidspress tillsammans med 

andra aspekter (Westermann et al. 2015), är det intressant att undersöka hur 

dessa förändringsfaktorer påverkar det oavsiktliga kvalitetshotande beteendet 

om faktorerna inte hanteras. Risken för felaktigt hanterade brister i 

inlärningsprocessen på grund av att förändringsfaktorerna inte hanteras eller 

beaktas, kan komma att resultera i en försämrad revisionskvalitet och skadat 

rykte för revisionsbyrån. Detta i takt med att den nya generationen revisorer 

klättrar i organisationen, utan att besitta korrekt kunskap och erfarenhet på 

grund av brister i inlärningsprocessen. Undersökningen kommer göras i en 

annan juridisk kontext än vad Westermann et al. (2015) använde sig av i sin 

undersökning. Westermann et al (2015) utförde sin studie i USA på en Big 

four revisionsbyrå, där denna uppsats kommer genomföras i Karlstad, Sverige, 

på ett flertal Big four revisionsbyråer. Uppsatsen kommer att undersöka hur 

och om de identifierade förändringsfaktorerna hanteras, för att sedan 
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sammankoppla resultatet med revisionskvalitet och då speciellt det oavsiktliga 

kvalitetshotande beteendet. 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur förändringsfaktorer i 
juniora revisorers inlärningsprocess som identifierats i tidigare forskning 
hanteras av svenska revisionsbyråer. Risken för om dessa inte hanteras är 
bristande revisionskvalitet genom utvecklande av oavsiktligt kvalitetshotande 
beteende hos den juniora revisorn. 
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2. Teoretisk referensram 

För att kunna undersöka syftet med denna studie presenteras här den 

teoretiska referensramen. Den innehåller tidigare forskning om identifierade 

förändringsfaktorer, samt revisionskvalitet genom det oavsiktliga 

kvalitetshotande beteendet. 

2.1. Externa förändringsfaktorer 

2.1.1. Den nya generationens karaktäristika 

Den nya generationens inverkan på juniora revisorers inlärningsprocess av 

juniora revisorer, grundar sig i den särskilda karaktäristika för denna 

generation (Westermann et al. 2015), även kallad generation Y. Generation Y 

motsvarar de som i dag (år 2017) är mellan 20 och 30 år gamla (Manion 2009). 

Denna generation anses vara tekniskt kunnig, beskrivs som mångfaldig och 

mån om att uttrycka sina åsikter. De misstror institutioner, motsätter sig 

traditionella hierarkier och vill ha kontinuerlig belöning och uppskattning för 

dess prestation (Cogin 2012). Westermann et al. (2015) konstaterar i sin studie 

att denna generation av nyanställda revisorer inte har samma motivation till att 

lägga ner den tid som krävs för att lära sig yrket i samma utsträckning och 

hastighet som den äldre generationen hade. Juniora revisorer anses ha en 

annan arbetsmoral med mindre hängivenhet till arbetsgivaren och högre 

förväntningar på ett välbalanserat liv mellan arbete och fritid (Westermann et 

al. 2015), vilket stämmer överens med generation Y:s karaktärsdrag gällande 

just arbetsmoral, hängivenhet och rätt till ett mer balanserat liv (Cogin 2012). 

Cogin (2012) tar även upp vikten av att anpassa de organisatoriska värderingar 

och målsättningar med sina medarbetares individuella arbetsmoral och 

värderingar, eftersom en fungerande relation mellan parterna kommer leda till 

ökad effektivitet och därmed även ökad prestation för organisationen. Även 

Rousseau (2005) menar att medarbetarnas behov och preferenser borde vara 

lämpligt anpassat till organisationens målsättning. Detta innebär att företaget 

bör anpassa sig till generationens karaktärsdrag i viss utsträckning, vilket 

inkluderar inlärningsprocessen. Forskning inom generationsanpassning har 

gjorts i bland annat sjukvården där Chung och Fitzsimons (2013) studerade 

hur denna teori kan minska den höga personalomsättningen hos 

sjuksköterskor i USA. En av de fyra största revisionsbyråerna i världen, PwC, 

har gjort en omfattande studie inom ämnet där de tar upp vikten av just 

anpassning av den nya generationens krav och målsättningar med karriären 

(PwC 2013). Här fann de att det övervägande största kravet på arbetet är att ha 
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balans mellan arbete och fritid. PwC (2013) menar att det är viktigt att 

branschen utvecklas och anpassar sig till denna generation. 

2.1.2. Ökade krav från regel- och standardsättare och 
redovisningens komplexitet 

Utvecklingen av revisionsbranschen under det senaste decenniet har medfört 

ökade krav från regel- och standardsättare (Kinney 2005; O’Regan 2010), 

bland annat på grund av att det under tidigt 2000-talet uppdagades brister 

inom yrket, till följd av företagsskandaler. Regleringen har därmed ökat för att 

eliminera och minimera sannolikheten till framtida skandaler. Dessa 

nytillkomna regler och standards innefattar bland annat påföljder för inkorrekt 

uppförande, högre krav på efterlevnad av revisionsstandards samt 

säkerställning av revisionskvalitet genom ökad transparens av 

revisionsbyråernas styrsystemseffektivitet (Bedard et al. 2008; DeFond & 

Lennox 2011).  Westermann et al. (2015) menar att detta är en 

förändringsfaktor eftersom dessa ökade krav förutsätter en högre omfattning 

kunskap hos revisorer, där dess regler och standards skall följas och tillämpas 

tillsammans med de redan existerande regler och standards. Det ställer högre 

krav på seniora revisorer som skall lära upp juniora. Det framkommer i form 

av att de seniora revisorerna skall utföra sitt egna dagliga arbete på ett 

tillfredställande sätt samtidigt som de ska lära upp de juniora, vilket innebär en 

högre generell press och stress i arbetet. Ökade krav från regel- och 

standardsättare som genom fler standards och regler ökar komplexiteten inom 

redovisningen. Westermann et al. (2015) menar att konsekvensen av detta 

leder till att mindre arbetsuppgifter delegeras till juniora revisorer på grund av 

svårighetsgraden på uppgiften som grundar sig i redovisningens komplexitet. 

Ur inlärningsprocessens synpunkt innebär det att juniora revisorer går miste 

om arbetserfarenhet, och får då långsiktigt en sämre upplärning i jämförelse 

med hur det var innan redovisningens komplexitet ökade. 

2.1.3. Teknologiska utvecklingens inverkan på arbetssättet 

Inlärningsprocessen påverkas även av det teknologiska arbetssätt och beteende 

som följer av det samhällets teknologiska utveckling. Westermann et al. (2015) 

menar i sin studie att en negativ följd av att mer och mer kommunikation sker 

via datorer så som genom e-post och chatt leder till mindre interagerande 

ansikte mot ansikte. Att vara en bra revisor innefattar i lika stor grad en god 

social kompetens och kritiskt tänkande, som att ha behörig kunskap. Det anses 

vara en del i yrkets professionalitet att ha denna förmåga, vilket enligt 
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Westermann et al. (2015) endast kan läras ut genom direkt interagerande 

mellan kollegor och inte via teknisk kommunikation. Detta nya sätt att 

kommunicera anses även vara ett karaktärsdrag hos generation Y (Cogin 

2012). Vidare menar Westermann et al. (2015) att detta hotar kvaliteten på 

inlärningsprocessen som i sin tur ökar det kvalitetshotande beteendet och 

därmed revisionskvaliteten. 

2.2. Interna förändringsfaktorer 

2.2.1. Förändring i struktur och innehåll i den formella 
inlärningen 

I denna förändringsfaktor fann Westerman et al (2015) att den negativa 

formella återkopplingen har minskat på grund av att det formella 

återkopplingssystemet anses vara ineffektivt. Goodman (1998) menar att 

teorin om lärande inkluderar betydelsen av direkt återkoppling, med andra ord 

att punktligheten när återkoppling tilldelas är av stor vikt. Det ineffektiva 

formella återkopplingssystem uppfyller därmed inte möjligheten att ge direkt 

återkoppling på ett effektivt sätt, eftersom negativ återkoppling i större 

utsträckning istället delges informellt (Westerman et al 2015). I ett formellt 

återkopplingssystem dokumenteras och sparas den återkoppling som tilldelas, 

vilket medför en möjlighet att mäta och kontrollera kvaliteten och mängden 

återkoppling inom byrån. Kornberger et al. (2011) menar att återkoppling kan 

användas som en styrmekanism för kvalitetskontroll inom 

revisionsorganisationer som då kräver att återkopplingen dokumenteras för att 

kunna styras och kontrolleras. När den negativa formella återkopplingen 

minskar som Westerman et al (2015) menar i sin studie, ökar risken för att 

tillräcklig negativ återkoppling inte delges till juniora revisorer som i sin tur 

kan komma att påverkar den professionella skepticismen inom yrket.  

En annan aspekt som Westerman et al (2015) identifierade inom denna 

förändringsfaktor var att seniora revisorer är rädda för att få negativ 

återkoppling tillbaka från juniora revisorer. Det formella 

återkopplingssystemet består av up-ward feedback som innebär att en seniora 

revisor får återkoppling från sin överordnade revisor men också den juniora 

revisorn. Westerman et al (2015) menar att minskningen av negativ formell 

återkoppling även skulle vara på grund av att den seniora revisorn vill minska 

risken att få negativ formell återkoppling tillbaka som då kan komma att 

påverka möjligheten till befordran eftersom den formella återkopplingen 

sparas 
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2.2.2. Förändring i det vardagliga arbetets ekonomiska miljö 

I denna faktor syftar Westermann et al. (2015) särskilt på den höga press som 

revisorer idag arbetar under, till följd av stram tidsbudgetering och deadlines. 

Det gör att vissa arbetsuppgifter åsidosätts för att hinna med kravet från 

ledning och kunder. En sådan arbetsuppgift har visat sig vara upplärning (t.ex. 

övervakning och återkoppling av utfört arbete) av juniora revisorer som då i 

slutändan blir bristfällig. Sweeney och Pierce (2004) påstår att det finns en 

association mellan nivån av tidspress och nivå av upplärning av juniora 

revisorer, vilka i sin tur har en negativ inverkan på det oavsiktliga 

kvalitetshotande beteendet hos medarbetaren. Denna förändringsfaktor är 

med andra ord en organisatorisk förändring till följd av ökade effektivitetskrav 

från byrån och som kan medföra förödande konsekvenser där 

revisionskvaliteten hotas (Alderman & Deitrick 1982; Otley & Pierce 1996b; 

Malone & Roberts 1996), samt anses även vara en orsak till 

revisionsbranschens höga personalomsättning bland revisorer. 

2.2.3. Belöningssystem 

Westermann et al. (2015) menar att ett anpassat belöningssystem inom 

organisationen med ökat fokus på upplärning och coachning av juniora 

revisorer skulle innebära personlig belöning. Det är en aspekt som forskarna 

presenterar som en lösning till den, i studien funna, minskning av upplärning 

och coachning. Responsen från de partners som blev intervjuade var att det 

inte skulle behövas, då vissa seniora revisorer klarar av att utföra sitt eget 

arbete samtidigt som de ger tillräckligt med stöd till juniora revisorer i form av 

lärande och coachning. Dock framkom det att den övervägande delen av 

seniora revisorer inte klarade av kravet. I studien var alltså ledningen medvetna 

om problemet men inte villiga att lösa det genom ett belöningssystem för att 

höja motivationen hos seniora revisorer, utan de tog det som ett tecken på 

svaghet hos dem som inte hann med coachning och upplärning tillsammans 

med ordinarie uppgifter (Westermann et al. 2015; Sweeney & Pierce 2004, 

2005). Enligt Bédard (1989), Power (1991) och Westermann et al. (2015) är 

forskningen och revisorerna överens om att en framtida revisor inte kan 

inhämta kunskap om yrket eller utveckla det professionella beteendet och 

synsätt som krävs av en revisor i dag på något annat sätt än genom LIA. De 

anser därmed att upplärande av juniora revisorer är en naturlig del i arbetet för 

en erfaren revisor att utföra parallellt med övrigt arbete (Westermann et al. 

2015; Bédard 1989; Power 1991).  Det borde innebära att inlärningsprocessen 

och LIA skall värderas lika högt i ledningens ögon som allt övrigt arbete, vilket 
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inte är fallet idag enligt studien från Westermann et al. (2015). Dock är det 

svårt att implementera ett belöningssystem på grund av svårigheten att mäta 

upplärning och coachning av juniora revisorer (Westermann et al. 2015). 

Denna förändringsfaktor kommer i uppsatsen att hanteras som en potentiell 

lösning för att motivera och därmed öka inlärningen av juniora revisorer, som 

enligt Westerman et al (2015) inte är tillräcklig. Problemet med ett 

belöningssystem baserat på upplärning av juniora revisorer är hur det mäts för 

att kunna analyseras enligt systemets krav för att få en belöning. Ett sådant 

mätverktyg skulle kunna vara det formella återkopplingssystemet eftersom 

Kornberger et al. (2011) menar att återkoppling kan användas som en 

styrmekanism för kvalitetskontroll inom revisionsorganisationer. Teoretiskt 

borde belöningssystemet i så fall kunna anpassas till den formella 

återkopplingssystemets dokumentation, givet att den blir mer effektiv och 

därmed mer användbar. Det praktiska svårigheterna kring implementerandet 

av ett belöningssystem är inget som kommer undersökas i uppsatsen, utan 

syftet är att undersöka om revisorerna i denna studie har en annan åsikt kring 

den potentiella lösningen än vad som framkom i Westerman et als (2015) 

studie. 

2.3. Revisionskvalitet 

Revision är en övervakande extern funktion som kontrollerar företagets 

förvaltning och finansiella rapporter för att säkerställa dess tillförlitlighet för 

företagets ägare, investerare, anställda och övriga intressenter (Watts 1977; 

Watts & Zimmerman 1981; Benston 1980).  Revisionskvalitet definieras som, 

enligt DeAngelo (1981), sannolikheten för att revisorn skall (1) upptäcka en 

överträdelse och (2) rapportera överträdelsen. Vidare menar DeAngelo (1981) 

att sannolikheten för att detta ska ske beror på revisionsprocessen av den 

specifika revisionen, omfattningen av stickprovsundersökningen och revisorns 

teknologiska kunskap. Om ett fel eller en överträdelse hittas under 

granskningen är sannolikheten att detta kommer lyftas och ifrågasättas till 

företaget som granskas beroende av revisorns oberoende till företaget. I 

branschtidningen Balans definierar Rippe (2014) revisionskvalitet i två 

perspektiv där det ena anses vara strikt tekniskt och innebär i vilken 

utsträckning revisorn följer de internationella revisionsstandarderna (ISA) som 

styr revisorers arbete samt i vilken utsträckning god revisionssed följs. Det 

andra perspektivet omfattar andra faktorer som påverkar revisionskvaliteten 

däribland nämns "revisorns kompetens, förmåga att bidra med konstruktiv 

återkoppling på rutiner och processer, kunskap om bolaget, erfarenhet från 
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branschen och kommunikativ förmåga", vilka har samlats in efter diskussioner 

med ägare, styrelser och företagsledningar (Rippe 2014). 

2.3.1. Kvalitetshotande beteende 

I denna uppsats kommer revisionskvalitet att studeras i ett förebyggande 

perspektiv genom utvecklingen till ett kvalitetshotande beteende hos juniora 

revisorer via brister i inlärningsprocessen, som kan komma att hota kvaliteten 

på framtida revisioner. Sweeney och Pierce (2004) definierar kvalitetshotande 

beteende som det beteende som har en negativ inverkan på revisionskvalitet 

genom handlingar inkluderande opartisk urvalsundersökning, felaktigt klar-

signering av arbetsuppgifter eller undanhållande av tvivelaktigt material. 

Kvalitetshotande beteende definieras även som disfunktionellt 

revisionsbeteende (Donnelly et al. 2003), reducerad revisionskvalitet (Coram et 

al. 2008) samt oregelbunden revision (Willett & Page 1996; Herrbach 2005). 

Bedard et al. (2008) menar att de kontrollsystem som finns hos 

revisionsbyråerna inte är tillräckligt effektiva för att upptäcka dessa 

riskbeteenden. Faktorer och handlingar som påverkar ett kvalitetshotande 

beteende har därför varit aktuellt för forskning under en längre tid (Sweeney & 

Pierce 2004), eftersom kvalitetshotande beteenden medför allvarliga risker för 

revisionsbyråers verksamhet och revisionsyrket i sig (Sweeney & Pierce 2006). 

Tidigare forskning inom kvalitetshotande beteende visar på olika relationer 

mellan variabler som påverkar beteendet positivt eller negativt, där forskarna 

främst har studerat styrsystem och applicerat olika styrmekanismer som 

variabler. Den variabel inom revisionsforskningen som anses vara den mest 

betydelsefulla variabel att påverka kvalitetshotande beteenden är stram 

tidsbegränsning, vilken ofta kompletteras med konflikten mellan 

revisionskostnad och revisionskvalitet. Konflikten mellan revisionskostnad 

och revisionskvalitet innebär att revisionsbyrån vill uppnå en hög kvalitet 

samtidigt som revisionen skall vara så effektiv och lönsam som möjligt för att 

kunna behålla kunden till kommande år. Den arbetstid som krävs för den 

nivån på revisionskvalitet som eftersträvas kan ibland hamna i konflikt med 

den tidsbudget och  revisionskostnad som är avtalad med kunden (Rohde 

1978; Kelley & Margheim 1990; Otley & Pierce 1996b; Herrbach 2001; Coram 

et al. 2004; Sweeney & Pierce 2004). Revisionsbranschens speciella 

karaktäristika möjliggör omfattande studier av kvalitetshotande beteende på 

grund av den konstanta tidspress som revisorer arbetar med i form av 

deadlines och stram tidsbudgetering (Sweeney & Pierce 2004, 2005). I Sweeney 

och Pierces (2004) studie om ekonomistyrning i revisionsbyråer förekommer 
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två olika typer av kvalitetshotande beteende; avsiktligt och oavsiktligt. Där 

undersöktes tre variablers inverkan på kvalitetshotande beteende; tidspress, 

delaktighet vid målsättning, och modell för prestationsutvärdering. Sweeney 

och Pierce (2004) menar att det finns en relation mellan tidspress och 

handlednings- och upplärningsnivån utav juniora revisorer, som i sin tur kan 

appliceras på nivån av oavsiktlig KB. Det är denna vinkel inom det oavsiktliga 

KB till följd av icke utförda förändringar i nuvarande inlärningsprocess för 

juniora revisorer, som denna uppsats kommer att fokusera på. 
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3. Metod 

3.1. Metodval 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur förändringsfaktorer i 

juniora revisorers inlärningsprocess som identifierats i tidigare forskning 

(Westermann et al 2015) hanteras av svenska revisionsbyråer. Risken för om 

dessa inte hanteras är bristande revisionskvalitet genom utvecklande av 

oavsiktligt kvalitetshotande beteende hos den juniora revisorn. För att kunna 

undersöka syftet krävs det en studie i två delar, där den första delen handlar 

om huruvida förändringsfaktorer går att identifiera bland respondenterna och 

en andra del som kartlägger hantering av dessa om de har identifierats. Den 

vetenskapliga ansats som anses mest lämplig för studien är deduktiv ansats. En 

deduktiv ansats tillämpas när forskaren utgår från teori och sedan undersöker 

bekräftelsen av denna (Jacobsen 2002; Bryman 2008), vilket är vad som 

föreligger i denna studie. Alternativet är att tillämpa en induktiv ansats som 

istället omfattas av att forskaren inte har någon teoretisk referensram innan 

denne inhämtar empirin, utan där empirin resulterar i teorin (Jacobsen 2002). 

Den deduktiva ansatsen är därmed den valda ansatsen i denna uppsats. 

Studiens första fas är delvis en replikation av Westermann et al (2015), men 

där en vidare undersökning av forskarnas studie utförs i den andra fasen som 

blir uppsatsens bidrag till forskningsområdet. Westermann et al (2015) valde 

att tillämpa en kvalitativ metod och insamla data genom intervjuer, som även 

är metodvalet för denna uppsats. Enligt Jacobsen (2002) och Patel och 

Davidson (2003) är utformningen av kvalitativ metod anpassad för att kunna 

förstå och tolka situationen på ett djupare plan och på en mer individualiserad 

nivå än kvantitativ metod, som sedan kan möjliggöra identifikation av ett 

särskilt fenomen. Eftersom studien innefattat en senior revisors tolkning och 

synsätt av inlärningsprocessen för generation Y:s juniora revisorer antas en 

kvalitativ metod bäst lämpad.  Respondenterna ges utrymme till sin egen 

tolkning av Westermann et als (2015) förändringsfaktorer genom öppna 

frågeställningar under intervjuerna. Allt för att respondenten skall berätta om 

sina erfarenheter och åsikter om förändringsfaktorerna som påverkar 

inlärningsprocessen för dagens juniora revisorer.  

3.2. Urval 

Studien baseras på Westermann et al. (2015) identifierade förändringsfaktorer 

inom inlärningsprocessen hos juniora revisorer. Dessa fenomenen som är 

förändringsfaktorerna kommer att studeras ur seniora revisorers eftersom 
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inlärningsprocessen studeras genom en jämförelse mellan seniora och 

generation Y:s (Manion 2009) juniora revisorer. På grund av det blir seniora 

revisorer populationen i urvalet. En avgränsning fastställs vid val av 

respondenter i populationen som är att varje revisor måste har arbetat mer än 

tio år. Anledningen till en tioårig avgränsning är Manions (2009) definition av 

olika generationer, där forskaren menar att  generation Y är de som idag är 

mellan tjugo och trettio år gamla. Det vill säga är födda mellan 1985-1995 

beräknat på att intervjuerna genomfördes under 2015. Seniora revisorer som 

vid intervju tillfället har jobbat minst tio år tillhör generationen innan 

generation Y, som blir avgränsningen för urvalet. Westermann et al. (2015) 

undersökning gjordes på en "Big four" revisionsbyrå i USA där 

respondenterna endast bestod av delägare. Urvalet i denna studie skiljer sig här 

mot Westermann et al (2015) så tillvida att seniora revisorers titlar är 

oväsentligt för studien så länge de uppfyller avgränsningen om tio år, samt att 

respondenterna representerar olika revisionsbyråer och inte bara en. Däremot 

har studien riktat sig mot respondenter från de fem största revisionsbyråerna 

(PwC 2015; EY 2015; Deloitte 2015; KPMG 2015; Grant Thornton 2015) 

eftersom det är en vidare studie på de av Westermann et al (2015) identifierade 

förändringsfaktorerna på en "Big Four" revisionsbyrå. Dock är det svårt att få 

tillräckligt med respondenter i en mindre stad, som Karlstad är, varför urvalet 

resulterade i respondenter från ett flertal internationella revisionsbyråer. Tack 

vare en större spridning bland de fem största revisionsbyråerna anses 

urvalskriteriet bredd (Jacobsen 2002) uppnått. I och med den givna 

populationen och avgränsningen resulterade urvalet i sju respondenter från 

fyra olika revisionsbyråer. Sju kan tyckas vara ett lågt antal och där ett högre 

antal respondenter hade givit ett mer representativt urval, men med tanke på 

författarens begränsade resurser, samt omfattningen av data från varje intervju 

anses dessa fullt tillräckligt för studien. Urvalsprocessen har skett genom att 

författaren har kontaktat byrån som sedan delegerat denne till vilka som 

uppfyller avgränsningen om tio år. Författaren har sedan kontaktat dessa 

seniora revisorer via telefon i första hand och e-post i andra hand. Här går det 

att hävda att revisionsbyråerna själv har medfört att urvalskriteriet för 

information (Jacobsen 2002) har uppfyllts. Eftersom den ansvarige på 

revisionsbyrån vid första kontakten har valt ut revisorer som anses mer 

informativa än andra och därmed bättre lämpade för intervjuer av detta slag. 

Det kan även innebära en begränsning då dessa personer medvetet kan 

undanhålla väsentlig information för företagets bästa som eventuellt kan 

hämma forskningen.  
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3.3. Datainsamling 

Undersökningen är utförd genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

allmänna frågor (Bryman & Bell 2013) om varje förändringsfaktor för att fånga 

oväntade händelser och erfarenheter. En intervjuguide upprättas med frågor 

om varje förändringsfaktor samt en inledande översiktlig förklaring om varje 

förändringsfaktor enligt tidigare forskning. (Intervjuguiden bifogas som bilaga 

I.) Denna intervjuguide tillämpas som ett ramverk för innehållet i intervjun 

som anpassas baserat på respondentens individuella kunskap om det specifika 

ämnet (Bryman 2008). Vissa frågor kan frångås samtidigt som följdfrågor ställs 

utöver intervjuguiden när intressanta händelser diskuteras för att finna utökade 

svar om fenomenet. Det innebär att respondenten i intervjun ges möjlighet att 

med egna ord uttrycka sin åsikt (Kvale 1997). Målet med intervjun är att fånga 

upp så många nyanser som möjligt från respondenterna (Jacobsen 2002) kring 

varje fenomen. Det går att likna intervjuerna mer som ett samtal om 

forskningen och respondentens erfarenheter, än som en strikt strukturerad 

intervju med ja och nej frågor (Jacobsen 2002). Detta för att på bästa möjliga 

sätt kunna framhäva respondentens tolkning av studien, och dess individuella 

upplevelse av förändringen av faktorerna från när de själva började som 

juniora revisorer. Respondenterna fick ta del av en sammanfattning av varje 

förändringsfaktor och syftet med studien några dagar innan intervjutillfället för 

att kunna vara redo för det som skulle diskuteras. Här inkluderades även 

praktisk information om den förväntade tidsåtgången av intervjun samt att de 

skulle komma att få ta del av uppsatsen när den färdigställts. Allt för att få 

respondenterna att känna trygghet inför intervjun (Bryman & Bell 2013). 

Bryman (2008) menar att det är viktigt att ha en bra och fungerande relation 

till respondenten för att denne ska gå med på att intervjuas samt lämna bra 

och uttömmande svar under själva intervjun. För att skapa en sådan relation 

kontaktades respondenterna via telefon för att bestämma tid och plats för 

intervjun, då det skapar en första relation på ett bättre sätt än till exempel via 

e-mail. Att intervjuerna sedan utfördes ansikte mot ansikte och inte över 

telefon är också en aspekt som bidrar till detta (Bryman 2008). Dock är det 

viktigt att inte få en för bra relation, då det kan leda till en för positiv bild än 

vad deras verklighet faktiskt är. Intervjuerna utförs i form av personliga 

intervjuer på respondentens arbetsplats. Intervjuerna är anonyma och samtliga 

respondenter accepterade att de spelades in och varje intervju tog mellan en till 

en och en halv timme. 



17 

3.4. Databearbetning 

En tematisk analys bedöms vara bäst lämpad vid databearbetning. En sådan 

analys innebär att insamlad data transkriberas, kategoriseras och sammanställs 

utifrån på förhand valda teman (Cohen et al 2007; Widerbeg 2002). Detta 

kompletteras även med en analys med fokus på tolkning av intervjuerna, sk. 

innehållsanalys enligt Bryman och Bell (2013). Westermann et al.s (2015) 

förändringsfaktorer väljs som teman, vilket redan är den valda strukturen i 

intervjuguiden. Det är även samma struktur som återfinns i den teoretiska 

referensramen samt empiri- och analyskapitlet. Allt för att underlätta för 

läsaren och tydliggöra den röda tråden. Intervjuerna transkriberades och 

kommenterades först var för sig i intervjuguidens struktur för att kunna 

säkerställa att rätt svar hamnade vid rätt frågor. Efter det sammanställs data 

från samtliga respondenter per förändringsfaktor och särskilda aspekt i varje 

faktor. I detta moment tillämpas en kodningsteknik för att kunna följa vilken 

respondent som sagt vad och vilken förändringsfaktor svaret tillhör. Tekniken 

baseras på att bokstaven står för vilken respondent och siffran för vilken 

förändringsfaktor. Till exempel A1 står för respondent A och 

förändringsfaktor 1, det vill säga den nya generationens karaktäristika. 

Tekniken är anpassad för att kunna presentera empirin per förändringsfaktor 

enligt intervjuguiden och sedan analysera dessa tillsammans med den 

teoretiska referensramen, som sedan mynnar ut i en slutsats. Det bedöms även 

förenkla för läsaren att implementera denna kodningsteknik.  

3.5. Tillförlitlighetsdiskussion 

Bryman (2008) diskuterar en alternativ aspekt till att bekräfta tillförlitligheten 

av studien i en kvalitativ forskning istället för att diskutera validitet och 

reliabilitet var för sig. Forskaren menar att det går att dela upp begreppet i fyra 

kategorier som tillsammans svarar för tillförlitligheten av studien. Dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Trovärdigheten i forskningen innebär att författaren tolkar 

resultatet på rätt sätt samt att studien utförs enligt uppsatta regler (Bryman 

2008). Trovärdigheten i data och tolkningen av data anses trovärdig då den 

transkriberas ordagrant enligt den inspelade intervjun. Citat tas aldrig ur sitt 

sammanhang för att undvika feltolkningar, utan den tematiska analysen följs 

enligt den struktur samt kodning som presenterats under databearbetning. Allt 

för att kunna försäkra sig om att respondenternas sociala verklighet inte 

förvrängs genom felaktig tolkning av intervjuaren. Dock finns där alltid en risk 

för misstolkning och subjektivitet genom den mänskliga faktorn som aldrig 
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helt går att eliminera (Bryman 2008). Delkriteriet överförbarhet menar Bryman 

(2008) innefattar tillförlitligheten i överföringen av respondentens sociala 

verklighet till tolkningen av denna i studien. Kvalitativ forskning handlar om 

djup snarare än bredd som medför unika kontexter. För att göra överföringen 

av data tillförlitligt används omfattande och långa citat där respondenten kan 

förklara på ett uttömmande sätt vad denne menar och minskar därmed risken 

för felaktig överföring. Nästa delkriterium är pålitlighet som enligt Bryman 

(2008) motsvarar reliabilitet i kvantitativ forskning och innebär att forskaren 

skall vara kritisk och granskande mot sin egen forskning. Att denne säkerställer 

en tillgänglig och fullständig utformning och beskrivning av samtliga 

forskningssteg i processen. Pålitligheten i denna studie har säkerställts genom 

att samtliga forskningssteg i processen har utförts och beskrivits fullständigt. 

Möjligheten att styrka och konfirmera som är det sista delkriteriet enligt 

Brymans (2008) beskrivning av tillförlitlighet innebär att kunna förlita sig på 

att författaren har agerat i god tro under arbetets gång. Det betyder att 

forskaren inte medvetet har påverkats av sin egna teoretiska inriktning eller 

personliga värderingar under studien. Detta är något som beaktats 

genomgående under uppsatsens gång för att undvika, dock finns det alltid en 

risk att påverkas under tidens gång på grund av den mänskliga faktorn. Som 

ett komplement till ovanstående tillförlitlighetsdiskussion vid kvalitativ metod 

är det viktigt att komma ihåg att det inte går att utföra en objektiv studie helt 

utan subjektivitet, men det betyder heller inte att den är subjektiv bara för att 

det är en kvalitativ ansats (Kvale 1997).   
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras data som samlats in från de sju intervjuerna som 

ligger till grund för uppsatsens empiri. Frågorna är öppet ställda och liknar mer 

ett samtal om respektive förändringsfaktor. Det är därför inte möjligt att 

använda intervjuguiden till punkt och pricka för presentationen av empirin. 

Respondenternas svar presenteras istället utifrån den förändringsfaktor som 

diskuteras med ordningen enligt den teoretiska referensramen som bas. 

4.1. Externa förändringsfaktorer 

4.1.1. Den nya generationens karaktäristika 

Respondenterna menar att det finns en karaktäristisk skillnad mellan 

generation Y och respondenternas respektive generation. Respondent B 

förklarar:   

Jag upplevde som när jag började att, då kom man in i ett gäng och anpassade sig till 

den rollen som man fick ungefär. Nu är det mycket mer att man tidigare vill få ett 

större ansvar, och tidigare vill göra sitt eget avtryck på saker och ting, och man vill 

göra arbetsuppgifter som är roligare och som syns. Det här med att bläddra fakturor i 

något mörkt rum det gör man en gång och sen gnäller man på det. (B1) 

Dock framkommer det även från flera respondenter att det är svårt att 

generalisera en bild av hur generation Y:s karaktär är och inte är. Det handlar 

om individen som i vissa fall inte alls liknar den generaliserade bilden av 

generation Y. Respondent D menar att: 

[...] när man kommer ut från universitetet har man otroligt olika kunskap och förmåga 

[...], därför är det viktigt att dels rekrytera rätt medarbetare, men också möta den 

personen på det sättet som den har förmåga till och det är utmaningen egentligen." 

(D1).  

[...] de personer som har anställts på byrån upplevs som ambitiösa och villiga till hårt 

arbete. Dock har de olika kunskap och olika förmåga när de kommer hit. (D1)  

Å andra sidan anser samma respondent senare i intervjun att när den 

generation av juniora revisorer som respondenten tillhörde när han/hon 

började upplevdes som mer kunskapstörstande och mer självständiga än 

juniora revisorer i generation Y. Detta stärks ytterligare av respondent E som 

menar att dagens juniora revisorer är: 

"[...] mer otåliga på att ställa frågor istället för att själva leta rätt på informationen, [...] 

springer hellre i väg och frågar istället för att ta reda på informationen." (E1).  
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Respondenternas svar visar att det föreligger en skillnad mellan dagens juniora 

revisorer och tidigare generation, där dagens generation anses ha en sämre 

lojalitet till sin arbetsgivare och har högre krav på denne. Balans mellan arbetet 

och fritid är något som inte fanns i samma utsträckning förr som det gör idag. 

Respondent G beskriver:  

[...] jag tror att det blir mer och mer rörligt att man inte är lika trogen (mot sin 

arbetsgivare) längre. [...] det är mycket mer transparent än förut, man vet vad som 

finns och man vet vad andra har. Det visste man inte förr för, då hade du inte så 

mycket att jämföra med förutom det lokala. Nu har du hela värden att jämföra dig 

med och vet vad som finns. (G1)  

Även respondent F instämmer på en bristande lojalitet till långsiktigt arbete 

hos en och samma arbetsgivare: 

Ja dem (generation Y) ser ju inte en anställning som att - här ska jag jobba resten av 

livet - utan den inställningen finns inte riktigt heller. [...] det ser jag som någonting sunt 

i och för sig, att man inte ska hänga kvar på samma ställe länge. (F1)  

Det inte är lika självklart att de nya ställer upp. (F1) 

Resultatet visar på att det har skett ett skifte när det gäller att ställa krav på sina 

arbetsgivare från dag ett. Det framkommer av intervjuerna att den anställdes 

mentalitet bygger på att se till vad arbetsgivaren kan erbjuda denne istället för 

tvärtom som var fallet i den tidigare generationen.  

[...] nu kommer det en generation med helt andra förväntningar och krav på vad ni 

kan erbjuda mig för någonting, så kan jag jobba åt er ungefär. Istället för tvärtom då, 

jobba åt oss så kanske du får lite lön eller så. (A1) 

Dock framkom det även data som visar på att beteendet och kraven hos 

generation Y inte alltid stämmer med den generaliserade bilden av 

generationen. Eftersom respondenterna kan se både tendenser och tydliga 

skillnader mellan de ovan presenterade karaktärsdragen menar de att det på en 

individnivå inte alltid är fallet. Det betyder att det på individnivå finns 

undantag bland generation Y, det vill säga att det finns juniora revisorer som 

är arbetsvilliga och prioriterar sitt arbete före fritid, samt är kunskapstörstiga 

på samma nivå som när respondenterna själva började.  

Det diskuteras även om konsekvenserna kring den nya generationens 

karaktäristika. Respondent B menar att: 

Men det är väl det jag upplever som en liten riskfaktor på dem nya assistenterna som 

vi får nu att, när jag och några till började var det ju så att då hade man ställt in sig på 
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att det är hårt jobb som gäller i tre år eller något sånt innan man börjar för att komma 

in i det här (jobbet) och att det blir bättre sen. Men nu är det ungefär som att det ska 

vara bra direkt från början och är det inte det så byter jag och går någon annanstans, 

och det tror jag kommer bli tufft. (B1) 

När det gäller resultatet från vad respondenterna anser om nödvändigheten för 

revisionsbyrån att möta generation Y:s karaktäristika och krav, anses det som 

en nödvändighet. Respondent A svarar på frågan om en organisatorisk 

anpassning till kraven hos generation Y är nödvändig att:  

"[...] jag tror det är ett måste, att omvärlden förändras precis som regelverk [...]. Det 

rekryteras och man (revisionsbyrån) vill ha dem duktigaste studenterna att anställa, 

och man vill även behålla dem och då måste man veta vad dem ställer för krav. För att 

det kostar ju att lära upp en ny medarbetare och man (revisionsbyrån) vill behålla ett 

visst antal medarbetare förstås." (A1). 

Respondent B  anser att det:  

"[..] på senare tid har de här frågorna börjat diskuterats mer och man ser det lite som 

ett problem inom företaget" (B1) 

Vidare anser samma respondent att: 

"(byrån) [...] trycker litegrann på arbetsmoralen hos den nya generationen och sen att 

man som företag måste anpassa sig till den nya tiden." (B1) 

Det framkommer att det inom vissa av respondenternas respektive 

revisionsbyrås organisation ser detta som ett problem, och att lösningen är en 

anpassning till den nya generationens krav på främst balans mellan arbete och 

fritid samt den dalande arbetsmoralen. Respondenterna menar även att detta 

problem bidrar till den höga personalomsättningen i branschen.  

Respondent D beskriver att det även är ett branschproblem:  

Vi jobbar hårt under vissa perioder och skulle det vara så att man inte gillar det, och vi 

jobbar fortfarande hårt under vissa perioder, och om man vill ha den här balansen 

mellan fritid och arbete hela året och inte kan ta hänsyn till när kunderna vill att man 

ska jobba. Då kommer man nog tycka att det i vissa perioder är jobbigt, och där har vi 

ett problem, och då kanske det är det som ligger bakom att vi har delvis hög 

personalomsättning. Där har vi nog inte varit tillräckligt bra att anpassa oss... (D1) 

På frågan om respondenterna har sett några tecken på organisatoriska 

anpassningar visar data på olika svar, där några menar på att de inte har skett 

någon förändring alls, en annan visar på att byrån har observerat problemet 

men att inga förändringar har skett och att det ligger på en analytisk nivå. 
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Respondent A och B som arbetar på samma byrå har sett förändringar i form 

av utvecklingsprojekt där ett externt utvecklingsföretag har analyserat byråns 

hemsida som utvecklingsföretaget ansågs vara värdelös och ålderdomlig och i 

stort behov av utveckling för att kunna mätas med andra modernare hemsidor 

(A1). Respondent B berättar om att kontoret nyligen bytt datorer och nu fanns 

möjligheter till olika tillval som inte fanns när denne var juniora revisor (B1). 

Respondent C som anser att anpassningar redan har skett riktar sig till 

kulturella förändringar i form av att senior revisorer inte skryter om hur 

mycket övertid vissa jobbar på raster och andra sammanhang, för att inte de 

juniora revisorer skall tro att de måste göra detsamma (C1). 

4.1.2. Ökade krav från regel- och standardsättare och komplexitet 
i redovisningen 

Resultatet visar på olika åsikter om denna förändringsfaktor där vissa anser att 

det är ett problem som påverkar inlärningsprocessen, medan andra menar på 

att ökad press från regel- och standardsättare inte alls påverkar dagens 

inlärningsprocess av juniora revisorer. Av data framkommer det att yrket har 

blivit svårare och mer omfattande på grund av ökad press från regel- och 

standardsättare, där regelverken har blivit mer omfattande och komplext. 

Dock menar respondent B att yrket även var komplicerat förr, men på ett 

annat sätt. Förr handlade revisionen mer om företagets verksamhet, där det i 

dag handlar mer om att tolka regelverken. Respondent D lyfter skillnaden 

mellan redovisnings- och revisionsregelverken, där D menar att komplexiteten 

i redovisningen beror på företagets storlek och därmed vilket regelverk som 

ska tillämpas, medan det är desto större skillnad i revisionsregelverket.  

Det är en skillnad i hur Revisionsnämnden tolkar och bedömer, det är tuffare än vad 

det var tidigare. (D2) 

På frågan om arbetsuppgifterna har blivit svårare framkommer det olika svar. 

E beskriver: 

Jag håller med om att antalet moment som har blivit svårare har blivit fler än vad det 

var. Om man ser på en revision så var det en större andel som dem nyanställda kunde 

klara av mot vad det är i dag. Men jag bedömer att man gjorde samma saker förr som 

man gör idag. Fast om man säger att förr hade den påskrivande en andel av 20 % av 

tiden och kanske måste göra 35 % idag på grund av att det är fler moment som är 

svårare, så tror inte jag att ni (juniora revisorer) utvecklas långsammare. (E2) 

Sett till problemet om att det delegeras mindre arbetsuppgifter till följd av att 

dessa blir svårare menar D att problemet bör delas upp i två olika parametrar. 
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Där det ena är arbetsbelastningen hos den överordnade, det vill säga om 

han/hon har lite att göra finns det ingen anledning att delegera uppgifter till en 

juniora revisor. Det andra är kompetensen hos den juniora revisorn. D 

förklarar: 

Vi försöker verkligen pricka in den här medarbetaren som vi delegerar till - vad klarar 

han/hon av? Annars är det ingen mening med att delegera det till den personen, om 

man på förhand vet att det inte kommer att fungera. (D2) 

Respondent D menar även att denna förändringsfaktor inte påverkar 

inlärningen negativt på grund av att:  

du ska lära dig nya regler och det skulle du göra förut också, så att det i grund och 

botten är samma förhållningssätt för en nyanställd [...] (D2) 

Samtidigt anser samma respondent, likt ovan presenterat, att den juniora 

revisorns kunskap tas i åtanke vid delegering av arbetsuppgifter. Respondent 

G:s byrå har ett annat tillvägagångssätt vid delegering av svåra arbetsuppgifter: 

Om en juniora revisor inte kan (lösa uppgiften) förväntas det att denne frågar (om 

hjälp). (G2) 

Respondent B menar att delegerandet av svårare arbetsuppgifter har minskat, 

dock menar denne att det beror återigen på vilken typ av uppdrag det gäller.  

Större företag innebär smalare uppgifter och mindre innebär en större bredd på 

uppgifterna. (B2)  

Respondent B anser att det är eller kan vara ett problem. Problemet grundar 

sig i att allt arbete som delegeras till en juniora revisor, medför merarbete för 

den seniora revisorn som delegerar i form av kontroll och återkoppling av 

utfört arbete av annan. Respondent B förklarar: 

[...] sedan har du det som vi kallar för 'review', dvs. genomgång av någon annans 

arbete. Där ska du hela tiden, och det är en ISA policy, att allt revisionsarbete som du 

gör ska gås igenom av någon annan med ett hack högre upp i kedjan. Sedan behöver 

det inte alltid vara den påskrivande revisorn som gör allting, [...] och då kan det bli 

svårt att hinna med och ge stöd till assistenterna i form av att review:n blir eftersatt 

[...]. Detta på grund av att det är väldigt många dokument som du ska ha en överblick 

på (som påskrivande revisor) och ska gå igenom, som gör att man inte hinner med [...], 

utan oftast så blir det att du får det sen när du är färdig, och först då ser att 'det här 

var inte så jättebra gjort, utan det här borde vi ha gjort annorlunda eller att vi borde ha 

tagit 20 stickprov istället för 10'. Då är det redan för sent att göra någonting åt det och 

i bästa fall får man (juniora revisorn) återkoppling att 'tänk på det här till nästa år så tar 

vi och gör på rätt sätt då'. (B2)  
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I intervjuerna framkommer det att konsekvensen av minskad delegering av 

svårare arbetsuppgifter även leder till monotont och inte utvecklande arbete. 

Respondent A beskriver: 

Om du är sist anställd och det inte anställs någon inom två år, då gör juniora revisorn i 

princip samma uppgifter under dem här två åren, vilket kan vara hämmande (för 

inlärningen). (A2) 

[...] du ska lära dig mycket mer nu än förut så det är klart det tar längre tid innan du 

kan hantera dem frågorna. Det säger ju sig självt att med den tidspressen som är nu, 

att det blir vissa monotona uppgifter man får lära sig och ta en sak åt gången. (F2)  

På frågan om revisionsbyråerna har observerat problemet framkommer det av 

en respondent att dennes byrå kommer implementera ett kontrollverktyg, där 

juniora revisorn fyller i och dokumenterar vilken typ av arbetsuppgifter de får 

göra, och då även vad som inte har gjorts. På detta sätt kan byrån få 

information om medarbetarnas kompetens och avsaknad av bredd för att 

kunna åtgärda och bredda (B2). Utöver detta har det inte framkommit att 

byrån har observerat problemet hos de andra respondenternas byråer eller att 

det ses som ett problem. 

4.1.3. Teknologiska utvecklingens inverkan på arbetssättet 

Respondenterna håller med om att det finns risker för försämrat professionellt 

beteende vid för mycket digital kommunikation. Respondenternas svar visar 

att juniora revisorer riskerar att tappa förmågan att formulera sig på ett 

formellt och riktigt sätt. Detta då det på byråerna i dag finns olika typer av 

chat-forum, där det går att chatta med kollegor samt ökad användning av e-

mail med aktörer utanför byrån. Respondent B beskriver: 

"Nu får vi ju se om samhället går i samma riktning och har den utvecklingen och det 

kanske är rätt, men du pratar mycket med varandra via e-mail och med chat och det 

gör ju att språket blir betydligt sämre. Om du sitter och skriver formella 

dokumentbrev eller om du använder mycket förkortningar och det blir mycket smilies, 

och det gör ju att du tappar den professionella dialogen och språket en bit. Sen blir 

bekymret, skulle jag också säga, att när du sen kommer upp några steg i kedjan och 

själv ska bli påskrivande, och det beror också på vilken typ av kunder du jobbar med, 

om du då ska börja springa på styrelsemöten och annat och du tidigare bara haft e-

mail kontakt blir det ett väldigt svårt steg att ta om du inte är med på möten i 

konferensrum och sådana här saker och ting. Där tror jag det finns ett problem och 

bekymmer att man tappar en kompetensbit."(B3) 

Intervjuaren visar på vikten av att få praktisk erfarenhet av hur det går till i 

verkligheten med direkt muntlig kommunikation och hur en revisor bör bete 



25 

sig, som inte är möjligt att lära sig via digital kommunikation. Respondent E 

beskriver: 

[...] jag tror att det är väldigt viktigt att man får sitta med, både det här med att man är 

med en mer erfaren ute hos kund och kanske även den påskrivande, så att man får se 

hur den ställer sina frågor och hur dem beter sig framförallt. Att hur tar jag emot 

information och hur presenterar jag något negativt. Det kan man ju säga på många 

olika sätt, och att vara med på dem här slutmötena att när du då har kommit fram till 

någonting med lite olika brister och lite olika iakttagelser, och sen hur det där 

presenteras och hur det där tas omhand, vad som händer. Så det tror jag är jätteviktigt. 

(E3) 

På frågan om det är ett problem visar respondenternas svar på delade 

meningar. Respondent B menar att det är ett problem som dock kanske 

kommer att suddas ut beroende på hur samhället utvecklar sig. Om det möter 

det nya sättet att kommunicera eller inte, dvs. att det kanske blir accepterat 

med ett mindre formellt förhållningssätt i det professionella arbetslivet. 

Respondent G menar att  

Det är en fara och jag ser risken, men jag kan inte se att det är ett problem. (G3) 

Om byrån har observerat problemet visar resultatet på att ingen respondent 

har sett tendenser till att byråerna anser att det är ett problem och än mindre 

gjort något åt det. Samtidigt framkommer det att byråerna satsat ännu mer 

resurser på att digitalisera arbetet. Respondent B som är kritisk till ökad digital 

kommunikation berättar om att byrån inom organisationen har utvecklat ett 

"leadership program" för framtidens ledare där några av dessa aspekter som 

har diskuterats ingår i utbildningen. Dock har inte problemet sammankopplats 

med att det professionella beteendets brister påverkas av ökad digital 

kommunikation. 

4.2. Interna förändringsfaktorer 

4.2.1. Förändring i struktur och innehåll i den formella 
inlärningen 

Respondenternas svar visar på olika åsikter angående denna förändringsfaktor. 

Vissa anser att det formella återkopplingssystemet är effektivt samtidigt som 

det inte ges ut tillräckligt med återkoppling på annans arbete och vice versa. 

Respondent E menar att den formella återkopplingen har minskat, men att det 

inte är till följd av ett ineffektivt system då detta anses som effektivt och bra 

(E4). Respondent D fastställer i sin intervju att "[...] man måste ha båda 

(formell och informell återkoppling), de kompletterar varandra och är bra båda 
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två.", samtidigt som D anser att det ges ut tillräckligt med formell 

återkoppling. Respondent B menar att det delgavs mer formell återkoppling 

när B började jämfört med vad dagens juniora revisorer får i dag. 

Respondenten anser även: 

Min bedömning är att feedback (återkoppling) är betydligt eftersatt och att det borde 

vara mer och betydligt bättre. (B4) 

Risken är ju att den formella, det är ju då man får riktig feedback (återkoppling). 

Risken kan ju vara att jag glömmer bort det ibland och är stressad och så. Men den 

informella feedbacken den är väl lite mindre i sin omfattning, kanske någon synpunkt 

man har eller är något som är väldigt bra eller något som man säger just då. Det kan ju 

vara 'Bra jobb, bra att du gjorde det där' och så är det klart så. Det andra är ju mer 

beskrivande i den formella feedbacken. Så det är väl då det går att fånga upp (flera 

aspekter), men tyvärr glömmer jag själv bort när jag ska ge en formell feedback för att 

det är avlägset. Det är svårt att ge feedback till någon en gång om året, eller nu då 

kanske en gång i halvåret. Det är svårt att komma ihåg vad som vad bra eller dåligt 

och vad den gjorde och bör tänka. Så att det är svårt och bättre att ge det direkt. (G4) 

Respondent G beskriver risken med formell återkoppling och dess system 

med att det endast delges formell återkoppling vid två tillfällen per år. Det 

positiva med dessa tillfällen är att det går att ge mer utförlig och beskrivande 

återkoppling jämfört med den informella återkopplingen. Å andra sidan menar 

respondenten att det är stor risk för att den formella återkopplingen glöms 

bort. Detta på grund av andra faktorer som till exempel tidsbrist. Samtidigt 

svarar G på frågan om denne upplever om det formella återkopplingssystemet 

är ineffektivt eller inte, och om det ges ut tillräckligt med återkoppling: 

Det håller jag kanske inte med om för att det har jag egentligen ingen synpunkt på om 

det fungerar eller inte, för det är ju egentligen upp till var och en. Den som får 

feedback (återkoppling) får avgöra om den fått tillräckligt med feedback. Det är 

möjligtvis den tidsaspekten som jag sade då att få feedback direkt är ju egentligen det 

bästa. (G4) 

Respondent A anser att det formella återkopplingssystemet har blivit mer 

effektivt men inte på grund av strukturella förändringar utan på grund av 

användarna: 

Jag tror det har blivit bättre. Jag tror att många har sett det som ett nödvändigt ont 

eller ifrågasatt det och då har det inte blivit bra, men utgår man ifrån att det är något 

man måste göra och ska göra och ser nytta i så.. Det tror jag fler har gjort och jag tror 

att det har blivit bättre. (A4) 
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Respondent F å andra sidan anser inte att det formella återkopplingssystemet 

är effektivt och att det inte ges ut tillräckligt med återkoppling: 

Nej, det har det aldrig varit på något ställe och det är inte bra nu heller och har att 

göra med tidspressen. Att tiden inte finns att man inte prioriterar det som man borde 

göra. (F4) 

Teorin finns där och sen finns det att vi ska göra det också men.. Det har pratats om 

det i femton år som jag har varit i branschen och det har inte blivit bättre vem eller 

vilken byrå man än pratar med så är det samma problem där också. (F4) 

I diskussionen om Westermann et als (2015) antagande om att anledningen för 

minskad negativ formell återkoppling skulle vara risken för att få negativ 

återkoppling tillbaka, oberoende av om du är en seniora eller juniora revisor 

eftersom formell återkoppling sker åt båda håll. Resultatet visar återigen på ett 

tvetydiga svar, där vissa anser att problemet inte finns medan andra att det kan 

ligga något i det.  

Respondent A beskriver:  

Ja, det kan nog ligga en sanning i det också faktiskt. Ja, jag tror att man i dem här 

utvärderingarna är överdrivet positiv när det handlar om en långsiktig karriär. För jag 

tror att de här formella utvärderingarna hänger ihop med karriären, och jag tror att 

man är mer ärlig på den löpande, informella (återkopplings-) delen. (A4) 

Samtidigt framkommer det svar från intervjuerna att vissa inte alls har upplevt 

problemet som sådant utan det anses vara ett storstadsproblem. Utan de anser 

att det på ett mindre kontor uppskattas istället att få negativ återkoppling från 

kollegor. 

4.2.2. Förändring i det vardagliga arbetets ekonomiska miljö 

Av intervjuerna framgår det att det inte avsätts tid till lärande på enskilda 

uppdrag. Det betyder att det i det vardagliga arbetet per uppdrag inte finns 

någon särskild volym eller procent av tiden avsatt till lärande av en juniora 

revisor.  

[...] man biter sig ju litegrann själv i svansen för att om du inte utbildar, då kommer det 

påverka effektiviteten framåt. Man måste ta sig tiden till att utbilda för att du ska få 

igen det senare, då gäller det att byrån har förståelse för det. Sen att all tid kanske inte 

går att debitera ut (på kund) för att det är lite utbildning som man tagit, och där 

kanske man har varit lite för dålig med att sälja in hos kunden med att vi har mer att 

göra. (G5) 
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Å andra sidan menar respondent E att det ändock finns en tanke i 

sammansättningen av revisionsteam, där det indirekt avsätts timmar till lärande 

genom att det i teamet ingår juniora och seniora revisorer. Den seniora får då 

automatiskt ett ansvar för att hjälpa och stötta den juniora revisorn i 

inlärningsprocessen. Med andra ord, om det i teamet inkluderas en juniora 

revisor tillsätts även en lämplig seniora revisor för att lära den juniora. E 

förklarar: 

Indirekt gör det ju det för att man gör i ordning team när man ska ut (till kund), då 

tänker man ju till att 'okej, vi kommer behöva dem här antal timmarna' och (då) får 

man tänka att 'okej, då får jag hjälpa till'. Det går ju hand i hand med att man går 

igenom en revision. För att jag ska gå igenom en revision måste jag lära ut och fråga 

om du har tänkt på det här och så säger personen att 'vad menar du med det här?', då 

måste jag förklara det så att det går lite hand i hand. Ja, ja det kan jag säga att man 

lägger in (sådan tid), men sen lägger man inte in direkt att det ska vara en 

feedbacktimme (återkopplingstimme) efter att det är klart, det gör man inte. Det borde 

man, men det gör man inte. Det finns inget system på det. (E5) 

Respondent B beskriver ovanstående situation på sin byrå: 

Men kortfattat är det ju så att på det enskilda uppdraget har man inte tid till att sitta 

och sätta av en massa tid till att lära folk, utan man säger att det får du göra på någon 

annans uppdrag, inte på mina uppdrag. För att det är pengar in, det är fokus och det är 

resultat som gäller och då har man inte tid till att sitta och sätta upp en massa 

utbildningstid på dem här uppdragen. Om du då även har ett belöningssystem på de 

här uppdragen så blir det ju mindre, eller ju effektivare revision du gör desto mer 

betalat får du. Det är väldigt svårt att sitta och lägga ner en massa utbildningstimmar 

på de här uppdragen, för att det gör att helt plötsligt får jag som ansvarig mindre betalt 

på grund av att mina uppdrag inte är så effektiva. (B5) 

Respondent B fortsätter: 

Så att där har man ett bekymmer och det är ju egentligen ett branschproblem överlag, 

och det är egentligen så många faktorer i det här så att man vet inte hur länge jag 

kommer ha kvar det här uppdraget, och hur länge kommer dem här assistenterna vara 

kvar, och vad kommer hända om tre, fyra år. Därför är det svårt att motivera och 

lägga ner den här tiden på (inlärning), men för företagets bästa är det egentligen 

nödvändigt att man lär upp dem här personerna. För det märker man ju att när man 

har en del duktiga personer som slutar, så helt plötsligt försvinner det en del 

kompetens för den har inte förts över till någon annan person, utan det är vissa 

personer som har kunnat dem bitarna. (B5) 

På frågan om respondent B anser att inlärningsprocessen blir lidande på grund 

av att det inte avsätts tid till lärande på uppdragen menar denne: 
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Ja, jag tycker absolut att det är någonting man behöver ha mer utav och att man ser 

tydliga tecken på att det blir brister i revisionen på grund av det, absolut. (B5) 

Dock menar B att det även handlar om varje juniora revisors eget ansvar, 

kompetens och vilja att lära sig, eftersom det enda sättet att lära sig är genom 

arbetet och om den juniora revisorn "visar framfötterna" får denne också mer 

uppgifter som leder till mer yrkeskunskap. Det finns alltså ett individuellt 

perspektiv där inlärningsprocessen för juniora revisorer inte bara är ledningens 

ansvar utan det är även den juniora revisorns eget ansvar.   

Resultatet visar på olika åsikter och upplevelser om upplärningen är tillräcklig 

och hur byrån adresserat problemet. Respondent C anser att inlärningen på 

kontoret ligger på en bra nivå och att dennes kontor har ett annat 

tillvägagångssätt än de andra konkurrerande byråerna.  

[...] de (juniora revisorer) har handledare på kontoret som de sitter tillsammans med 

hela tiden och har gjort lite själva på slutet. Så där är vi bättre än många andra (byråer) 

att vi inser att det måste ta tid i början och att vi låter det ta tid. För annars sitter du 

och gör saker som du inte förstår och inte gör rätt [...]. (C5)  

Respondent D menar att byrån periodvis har en tillräckligt hög inlärningsnivå, 

där det under lågsäsong ligger på en acceptabel nivå och under högsäsong inte 

hinns med i samma utsträckning. Samma respondent menar att: 

[...] man utvärderas på lönsamhet och mot budgeten, och i budgeten finns inte mycket 

inlärning av andra människor. (D5) 

Däremot i jämförelse med när D själv började upplever denne att det tilldelas 

mer inlärning i dag jämfört med förr, och att detta inte skulle vara en 

association till dagens höga personalomsättning. På frågan om hur byrån ställer 

sig till problemet med minskat lärande svarar D: 

Dels har vi som en viktig del att man ska lära juniora revisorer och det är en del av vår 

utvärdering. Sedan så ser verkligheten ut på många ställen att man kläms mellan 

kraven att vara effektiv och kraven att utveckla medarbetarna. Det är det som är en 

typ av konkurrens för att kunderna inte vill betala för att vi ska sitta och ha personlig 

tränare till varje anställd. Det är en konkurrenssituation som i alla branscher och man 

kläms från olika håll och man måste vara på tå på alla håll och det är så det ser ut. (D5)  

I motsättning till respondent D:s åsikt om att mindre tid till lärande inte kan 

associeras med ökad personalomsättning, anser E att så är fallet och att det går 

att dra en tydlig parallell mellan dessa två. Respondent E svarar på frågan om 

detta ämne att: 
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[...] det är en vanlig frustration att dem yngre tycker att 'gud, vi får aldrig höra 

någonting' så absolut det håller jag med om. (E5) 

De flesta av respondenterna anser att det är ett problem. Dock råder det 

delade meningar om hur byrån hanterar problemet. B och A upplever inte att 

det har blivit någon ändring inom organisationen men att byrån har observerat 

problemet.  

Nej, man har nog uppmärksammat det centralt att det är ett problem. Men sen att ha 

kopplat det till utbildning det [...] (B5) 

Men man har ju sett här att man måste lyfta av vissa seniora personer mindre praktiskt 

arbete och mer handledning och vägledning att man ska vara där och finnas som stöd, 

sen om det är ny fråga eller inte det... Den har ju debatterats i alla dagar dem 10 åren 

som jag har jobbat nu. Problemet blir så att säga att om du är duktig så får du mycket 

att göra, och så får du mer och mer att göra, men det lyfts inte av någonting utan det 

byggs bara på mer och mer så där har man ett bekymmer.. (B5) 

Detta medan E och F upplever att det är en ständigt aktuell fråga som byrån 

jobbar med, men har ännu inte sett någon förändring. F upplever till och med 

att det snarare går mot en ännu stramare tidsbudget med desto mindre tid till 

lärande istället för att det går mot en lösning på problemet. 

4.2.3. Belöningssystem 

Resultatet visar att den övervägande delen av respondenterna är positiva till att 

införa ett belöningssystem för att motivera överordnade revisorer till att 

prioritera lärande av juniora. Dock menar de att det rent teoretiskt skulle vara 

en bra och intressant lösning där det är desto svårare att införa rent praktiskt. 

Detta på grund av svårigheten att mäta upplärning i en typ av rangordning för 

olika nivåer av belöningar. Respondent A menar att ett belöningssystem skulle 

vara bra för att: 

Om man tänker ur den enskildes perspektiv som ska lära upp någon annan; Ja, då 

skulle det nog säkert öka. För det kan nog vara så att det inte primeras. Den 

uppfattningen har jag och det finns ingen i ledningen som värderar att du som enskild 

har lagt ner mer tid på att hjälpa nyanställda att utvecklas. Det mäts ju inte och 

uppskattats inte. (A6)  

Respondent E menar att om ett sådant belöningssystem skulle införas skulle 

det leda till att: 

[...] alla lär sig snabbare och man lär sig på en gång istället för att man gör samma fel 

flera gånger och först åttonde gången får man höra att 'det där var fel, du har tänkt 

helt fel'. (E6) 
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Respondent A menar här att: 

De revisorer som inte prioriterar det på samma sätt och får ett ekonomiskt incitament 

att börja lära ut, ja då kanske de skulle komma igång. (A6) 

Respondent B tar upp en anledning till varför lärande åsidosätts, vilket 

omfattar den tidigare förändringsfaktorn i denna studie att: 

[...] den här tiden som man lär assistenter det genererar inga pengar in, men den 

genererar en effektivare revision för mig eller för någon annan i nästa år." (B6) 

Dock menar denne att det vardagliga inlärandet bör ingå i en revision och ska 

därmed inte primeras ytterligare. Det är snarare om en seniora gör något 

utöver det vanliga som ett belöningssystem skulle kunna implementeras. 

Resultatet visar även på att en respondent inte anser att ett belöningssystem 

inom detta område bör införas. Detta på grund av att det är en självklarhet 

inom yrket som skall göras utan extra belöning. Respondent G förklarar: 

Varför ska vi ha ett belöningssystem för att få någon att göra det dem ska? Jag tycker 

att det ingår i jobbet att lära upp. Det vi möjligtvis behöver är att byrån står bakom det 

här med att vi ska utbilda och att det är viktigt med utbildning. Så har vi tagit oss tid 

för utbildning så ska vi (byrån), ha förståelse för det när vi kanske har nedlagd tid som 

vi inte kan ta betalt för. Men att jag ska ha någon personlig belöning, visst 'Tack, tack' 

men det ska inte behövas tycker jag, då blir det väldigt konstigt.  Det är ett krav som 

borde ställas på alla att vi ska utbilda. (G6) 

Respondent G menar att en bättre lösning vore om byrån istället sänkte 

kraven för en acceptabel volym av interntid, och på så sätt möjliggöra för ökad 

upplärning av juniora revisorer, utan att det drabbar den seniora revisorn 

negativt. Respondent D som är positiv till belöningssystemet men dock en 

aning tveksam menar att det skulle få effekt om, som respondent G menar, 

byrån sänker sin lönsamhet och istället satsar mer på inlärning av juniora 

revisorer. Respondent D beskriver: 

Jag tror det här skulle få effekt om partners skulle gå med på en lägre lönsamhet och 

lägre ersättning till partners mot att vi stoppar in mer tid för inlärning, då skulle det 

här få effekt. Mer för den enskilde anställde så menar vi att han hjälper den unga i den 

utsträckning han kan och hinner. Det finns inget bonussystem i världen som skulle 

kunna påverka tid jag tror inte det skulle få så stor inverkan på beteendet egentligen, 

men man får väl prova det i så fall så får man se. (D6)  

Samtidigt framgår det även av respondent D att denna typ av faktorer redan 

ingår i deras utvärderingssystem som i sin tur är lönebaserande. Där ingår det 

att ge juniora revisorer coachning. 
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5. Analys 

5.1. Externa förändringsfaktorer 

5.1.1. Den nya generationens karaktäristika 

Den teoretiska beskrivningen av generation Y enligt Cogin (2012) och 

Westermann et al. (2015), går att identifiera bland den i denna uppsats 

insamlade datan. Det framgår av de intervjuade att generation Y är teknisk 

kunnig, har ett större behov för uppskattning/belöning och har ett helt annat 

krav på balans mellan arbete och fritid jämfört med tidigare generationer. De 

intervjuade seniora revisorerna upplever även att generation Y har en sämre 

arbetsmoral och lägre lojalitet till sin arbetsgivare, vilket harmoniserar med 

Westermann et al:s. (2015) studie som identifierade samma aspekt. Dock visar 

det sig i denna studie att det inte alltid är fallet. Vissa juniora revisorer däremot 

stämmer inte in i det och anses inte ha sämre arbetsmoral och lägre lojalitet till 

sin arbetsgivare, även om samma respondent håller med forskningen i ett 

generellt perspektiv. Det finns juniora revisorer som är arbetsvilliga och 

prioriterar sitt arbete före sin fritid samt är kunskapstörstiga på samma nivå 

som när respondenterna själva började. Det som ändock kvarstår som en 

generationsskillnad mellan generation Y och tidigare generationer är dagens 

juniora revisorers krav på arbetsgivaren, om vad denne kan erbjuda den 

juniora revisorn istället för vad den juniora revisorn kan erbjuda arbetsgivaren.  

[...] nu kommer det en generation med helt andra förväntningar och krav på vad ni 

kan erbjuda mig för någonting, så kan jag jobba åt er ungefär. Istället för tvärtom då, 

jobba åt oss så kanske du får lite lön eller så. (A1) 

Revisionsbyråerna strävar efter att rekrytera de bäst lämpade studenterna. 

Därför lägger de stor vikt vid det professionella beteendet och den sociala 

kompetensen redan i rekryteringsfasen, tillsammans med rätt akademisk 

bakgrund Fogarty (1992) och Anderson-Gough et al. (1998). Detta för att hitta 

personer med rätt 'person-job fit' (Ouchi 1980) mellan den rekryterade och 

revisionsbyrån. För att kunna hitta dessa personer krävs det att byråerna är 

attraktiva som arbetsgivare, vilket betyder att de bör anpassa sig till vad 

studenterna på arbetsmarknaden efterfrågar. En organisatorisk anpassning 

mellan framtida medarbetare och revisionsbyrå är därför nödvändig (Chung & 

Fitzsimons 2013). Detta för att kunna behålla sina nyanställda juniora revisorer 

i ett långsiktigt perspektiv. Empirin visar på att det finns ett behov för 

organisatorisk anpassning där respondenterna anser att det är en nödvändighet 

just för att behålla sina medarbetare som visat sig vara svårt. Det framkommer 
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att det i vissa fall har gjorts mindre organisatoriska förändringar i form av mer 

individanpassade datorer som inte var fallet för den tidigare generationen. Men 

anpassningar av de stora frågorna i denna förändringsfaktor, som bland annat 

är kraven från juniora revisorer på en bättre balans mellan arbetet och fritid, är 

något som revisionsbyråerna har observerat men inte hanterat på ett tillräckligt 

sätt eller inte alls. Det framgår av resultatet att vissa respondenter anser att det 

inte har gjorts några anpassningar, medan andra respondenter menar att det 

har utförts eller att det är under utveckling och för tillfället ligger på en 

analytisk nivå hos företagsledningen. Resultatet hänvisar även till ett 

branschperspektiv där problemet beror på hur branschen fungerar, där det 

krävs en del acceptans från de nyanställda om att arbetsbördan är högre i vissa 

perioder: 

Vi jobbar hårt under vissa perioder och skulle det vara så att man inte gillar det, och vi 

jobbar fortfarande hårt under vissa perioder, och om man vill ha den här balansen 

mellan fritid och arbete hela året och inte kan ta hänsyn till när kunderna vill att man 

ska jobba. Då kommer man nog tycka att det i vissa perioder är jobbigt, och där har vi 

ett problem, och då det kanske det som ligger bakom att vi har delvis hög 

personalomsättning. Där har vi nog inte varit tillräckligt bra att anpassa oss... (D1) 

Å andra sidan identifieras det en risk i respondentens svar inom dagens juniora 

revisorers ökade krav och karaktäristika, som kan leda till negativa följder i 

framtiden om arbetsgivarna anpassar sig för mycket. De bedöms tappa 

konkurrenskraft mot kollegor inom samma generation som inte har samma 

krav på balans mellan arbete och fritid och har en högre arbetsmoral.   

Men det är väl det jag upplever som en liten riskfaktor på dem nya assistenterna som 

vi får nu att, när jag och några till började var det ju så att då hade man ställt in sig på 

att det är hårt jobb som gäller i tre år eller något sånt innan man börjar  för att komma 

in i det här (jobbet) och att det blir bättre sen. Men nu är det ungefär som att det ska 

vara bra direkt från början och är det inte det så byter jag och går någon annanstans, 

och det tror jag kommer bli tufft. (B1) 

5.1.2. Ökade krav från regel- och standardsättare och komplexitet 
i redovisningen 

Westermann et al. (2015) menar att denna faktor leder till minskad delegering 

av svårare arbetsuppgifter, som i sin tur leder till att juniora revisorer går miste 

om arbetserfarenhet och får en smalare kunskapsbredd. Detta i jämförelse 

med tidigare generationer som började sin karriär med mindre regler och 

standards att ta hänsyn till och då kunde lära sig flera arbetsuppgifter tidigare. 

Resultatet visar på att det går att identifiera förändringsfaktorn hos vissa 
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respondenter men inte hos andra. Det framgår att arbetsuppgifterna har blivit 

svårare på grund av att regelverken har blivit mer komplext, men samtidigt 

framkommer det av data att: 

Du ska lära dig nya regler och det skulle du göra förut också, så att det i grund och 

botten är samma förhållningssätt för en nyanställd [...] (D2) 

Å andra sidan förklarar samma respondent hur delegeringsarbetet utförs på 

dennes byrå: 

Vi försöker verkligen pricka in den här medarbetaren som vi delegerar till - vad klarar 

han/hon av?. Annars är det ingen mening med att delegera det till den personen, om 

man på förhand vet att det inte kommer att fungera. (D2) 

Här framgår det att denna studie stämmer överens med Westermann et al:s. 

(2015) studie eftersom det framgår av citaten att svårare arbetsuppgifter 

avgränsas från juniora revisorer utan att de får en chans att försöka. Att lära sig 

yrket under arbetet gång är det enda sättet att lära sig yrket, då det enligt 

forskningen är ett "lärlingsyrke" (Lave 1977, 1989; Collins et al. 1989). Ett 

annat tillvägagångssätt istället för att avgränsa delegeringen på grund av den 

juniora revisorns nuvarande kompetens framkommer av data. Respondent G 

förklarar att de på sin byrå delegerar uppgifter som ligger utanför den juniora 

revisorns kompetens, men då med förväntan att denne löser uppgiften genom 

att be om hjälp. Ett sådant tillvägagångssätt vid delegering bidrar till att den 

juniora revisorn utvecklas. Dock bidrar detta till merarbete för den seniora 

revisorn i form av kontroll av utfört arbete av annan. Detta menar respondent 

B ibland tar längre tid än om personen skulle ha gjort uppgiften från början 

och påverkar därför revisionsuppdragets effektivitet och lönsamhet. Ouchi 

(1980) menar att återkoppling eller återkoppling på utfört arbete av annan 

också är ett styrverktyg som kan användas till att styra sina medarbetare dit 

organisationen önskar. Vid mindre delegering av arbetsuppgifter till juniora 

revisorer medför alltså mindre möjligheter för byrån att styra sina nyanställda 

revisorer till det av byrån upparbetade önskade arbetssättet. Detta tillsammans 

med Sweeney och Pierce (2005) antagande om att styrning av 

revisionskvaliteten redan börjar på rekryterings- och inlärningsstadiet, bör 

motivera till att öka delegerandet av svårare arbetsuppgifter med reservation 

för en sämre lönsamhet på det specifika revisionsuppdraget.   

Om byråerna hanterar problemet framkommer det att det finns verktyg under 

implementering för att kunna kontrollera juniora revisorers kunskapsbredd. 

Detta i form av en dagbok eller liknande verktyg, där den juniora fyller i vad 
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han/hon har arbetat med och inte (B2). Det kan sedan följas upp och då 

kunna kompletteras med uppgifter som denna behöver göra för att lära sig all 

grundläggande kunskap under de första åren som förväntas av byrån. Här 

finns det med andra ord en vilja och ambition till att styra och vägleda 

medarbetaren rätt på fler sätt än återkoppling av utfört arbete. Dock är detta 

endast en av fyra byråer bland de representerade byråerna i denna studie där 

resterande byråer inte har hanterat problemet. 

5.1.3. Teknologiska utvecklingens inverkan på arbetssättet 

Resultatet visar på att risken som Westermann et al. (2015) identifierade i sin 

studie även kan återfinnas bland respondenterna i denna studie. Detta då 

tillämpningen av mer digital kommunikation istället för att ringa eller mötas i 

person, medför att juniora revisorer: 

[...] tappar den professionella dialogen och språket en bit. (B3) 

Det framgår att revisorn hade en närmare relation till företagsledningen hos 

kundföretagen just på grund av att denne deltog mer på bolagets styrelsemöten 

och bolagsstämma, som nu istället har ersatts till större delen av digital 

kommunikation i form av e-mail. Vikten av att som juniora revisor få chansen 

att delta på olika möten med kund lyfts, då den underordnade revisorn får en 

chans att lära sig.  

[...] att hur tar jag emot information och hur presenterar jag något negativt. Det kan 

man ju säga på många olika sätt, och att vara med på dem här slutmötena att när du då 

har kommit fram till någonting med lite olika brister och lite olika iakttagelser, och sen 

hur det där presenteras och hur det där tas omhand, vad som händer. Så det tror jag är 

jätteviktigt. (E3) 

Fogarty (1992) och Andersen-Gough et al. (1998) menar att förmågan till ett 

professionellt beteende och social kompetens är av stor vikt inom yrket, samt 

att detta är en av de viktigaste faktorerna vid rekryteringen. Byråerna bör då 

under arbetets och inlärningsprocessens gång öka möjligheterna till den 

juniora revisorns utvecklande av det professionella beteendet. Detta med stöd 

av empirin där det framgår att det är en kompetens som minskar och trots 

detta inte har observerats av respondenternas revisionsbyråer.  

Dock är det inte alla respondenter som anser att det är ett problem. 

Respondent G menar att: 

Det är en fara och jag ser risken, men jag kan inte se att det är ett problem. (G3) 
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Respondent B menar att det professionella beteendet kanske kommer att 

utvecklas till ett mindre formaliserat beteende, där ett sådant beteende i det 

framtida samhället anses som acceptabelt. Samma respondent berättar om att 

byrån inom organisationen har utvecklat ett "leadership program" för 

framtidens ledare, där några av dessa aspekter som har diskuterats ingår i 

utbildningen. Dock har inte problemet om att det professionella beteendets 

brister påverkas av mer digital kommunikation observerats. 

5.2. Interna förändringsfaktorer 

5.2.1. Förändring i struktur och innehåll i den formella 
inlärningen 

Inom denna förändringsfaktor menar Westermann et al. (2015) att den 

negativa formella återkopplingen till juniora revisorer har minskat till följd av 

att denna typ av återkoppling istället tilldelas informellt. De menar att denna 

förändring skulle kunna leda till försämrad professionell skepticism hos juniora 

revisorer. Anledningen till att det har minskat bedöms av Westermann et al 

(2015) vara att strukturen på det formella återkopplingssystemet är ineffektivt 

och hämmar denna typ av återkoppling. I denna uppsats framkommer det att 

den formella återkopplingen endast lämnas vid två tillfällen per år på så kallade 

utvärderingsmöten med sin respektive mentor. Detta medför att Goodmans 

(1998) teori om hur återkoppling bör hanteras för att få maximal effekt inte 

kan uppnås via det formella återkopplingssystemet, eftersom det enligt 

forskaren skall ges direkt för att få den bästa effekten. Det är därmed det 

informella återkopplingssystemet som bör anses som mest lämpat vid 

delgivning av återkoppling. Dock framgår det tvetydiga resultat från 

respondenterna där det går att identifiera svar som både stödjer respektive icke 

stödjer detta påstående. Det framkommer att den formella återkopplingen har 

minskat men att det inte beror på att dess system är ineffektivt. Respondent D 

som samtidigt anser att: 

[...] man måste ha båda (formell och informell återkoppling), de kompletterar varandra 

och är bra båda två. (D4) 

Å andra sidan framgår det av respondenterna som inte håller med ovanstående 

och anser:  

[...] att feedback (återkoppling) är betydligt eftersatt [...] (B4)  

Respondenten menar även att det formella återkopplingssystemet i teorin är 

bra men inte praktiskt går att nyttja. Anledningen till det anses vara att den 
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återkopplingen på annans arbete som en seniora revisor vill delge vid dessa få 

tillfällen per år, glöms bort just på grund av att det endast utförs två gånger per 

år. Samtidigt anser respondenten att strukturen för det formella 

återkopplingssystemet är bra eftersom det ger en möjlighet till att ge en mer 

utförlig och omfattande återkoppling som oftast inte görs i den informella och 

mer direkta återkopplingen. Westermann et al:s. (2015) andra aspekt om att 

anledningen för minskad negativ formell återkoppling skulle vara på grund av 

att revisionsbyråerna använder sig av "up ward-feedback". Respondenternas 

svar visar på att det inte går att identifiera hos alla respondenter, där vissa 

anser att det är ett storstadsproblem och inte förekommer på lokalkontoren. 

Dock menar andra respondenter att det "ligger något i det", och att det inte 

alls är en omöjlighet att det kan vara en anledning till minskad negativ formell 

återkoppling.  

Ja, det kan nog ligga en sanning i det också faktiskt. Ja, jag tror att man i dem här 

utvärderingarna är överdrivet positiv när det handlar om en långsiktig karriär. För jag 

tror att de här formella utvärderingarna hänger ihop med karriären, och jag tror att 

man är mer ärlig på den löpande, informella (återkoppling) delen. (A4) 

Westermann et al. (2015) menar att konsekvensen av minskad och felaktigt 

utgiven återkoppling påverkar upplärningen negativt, eftersom individen 

behöver både korrekt utgiven positiv och negativ återkoppling för att 

utvecklas i sitt arbete. Westerman et al (2015) menar att minskad negativ 

återkoppling påverkar personens skepticism, som är en viktig förmåga att ha 

inom yrket eftersom skeptiskt tänkande är en grundsten i en övervakande 

extern funktion som revision faktiskt är (Watts 1977; Watts & Zimmerman 

1981; Benston 1980). Revisionsbyråerna bör i och med det ha tillräckligt med  

incitament för hantera problemet. Det framgår av de i denna uppsats 

genomförda intervjuerna att återkoppling ständigt är aktuellt och har varit det 

sedan respondenterna själva började. Dock visar respondenternas svar att vissa 

anser att det inte alls upplever någon förändring medan andra anser att det har 

det. Däremot framgår det trots allt att byråerna har observerat vikten av 

tillräcklig och korrekt positiv samt negativ återkoppling. Respondenternas 

olika byråer har kommit olika långt inom detta arbete. Inom 

ekonomistyrningsperspektivet är den formella återkopplingen den enda typen 

som är användbar som styrningsmekanism, eftersom det dokumenteras och 

sparas. Det ger organisationen en möjlighet att granska och bli utvärdera 

återkopplingen ur en kvalitetssynpunkt enligt (Kornberger et al. 2011). 

Revisionsbyrån bör därmed prioritera den formella återkopplingen samt ha 

uppföljning och granskning av den återkoppling som lämnas för att kunna 
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styra sin kvalitet på bästa sätt. En kvalitetssäkrad återkoppling bidrar till att 

medarbetarna utvecklas på bästa sätt. En slutsats inom denna 

förändringsfaktor och för att visa på att det ständigt är ett aktuellt ämne 

beskriver respondent F situationen: 

Teorin finns där och sen finns det att vi ska göra det också. Det har pratats om det i femton 

år som jag har varit i branschen och det har inte blivit något bättre vem man än pratar med 

eller vilken byrå så det är samma problem där också. (F4) 

5.2.2. Förändring i det vardagliga arbetets ekonomiska miljö 

Westermann et al. (2015) fann i sin studie att den strama tidsbudgeteringen 

och tidspressen som revisorer lever med dagligen leder till att mindre 

prioriterade uppgifter åsidosätts. Upplärning av juniora revisorer är en sådan 

uppgift. Resultatet visar att ingen av respondenternas respektive revisionsbyrå 

formellt avsätter tid till lärande i det vardagliga arbetet. Dock framkommer det 

en underliggande faktor där det indirekt avsätts tid. Respondenten menar att 

det kommer krävas handledning av en senior revisor om revisionsteamet 

består av en junior revisor, på grund av att denne är ny och inte kan utföra alla 

uppgifter på egen hand. Det inkluderas dock inte i beräkningen när 

tidsbudgeten beslutas på det specifika uppdraget. Det framgår tydligt att 

inlärningen av juniora revisorer åsidosätts under pressade och arbetsintensiva 

perioder, vilket är vad Westermann et al. (2015) fann i sin studie. Av empirin 

går det även att identifiera Sweeney och Pierces (2004) påstående om att det 

finns en association mellan nivå av tidspress och nivå av upplärning av juniora 

revisorer. Forskarna menar att risken för oavsiktligt kvalitetshotande beteende 

ökar om upplärningen minskar på grund av att upplärningen åsidosätts vid hög 

tidspress. Det framgår av respondenternas svar att nedlagd tid för inlärning 

ökar under lågsäsong än vad det gör i högsäsong, eftersom inlärning av juniora 

revisorer prioriteras i högre utsträckning under lågsäsong. Respondenterna 

förklarar att det även är den enskildes ansvar som junior revisor att inhämta 

återkoppling och stöd för att utvecklas i sitt arbete, att ansvaret inte endast 

hamnar hos ledningens. Enligt Nationalencyklopedins (2015) definition av 

lärling som är "den som lär ett yrke", innebär att personen lära sig yrket under 

arbetets gång. Om inte lärlingen "visar framfötterna" och tar ett eget ansvar 

för att lära sig och utvecklas blir det svårt för denne att lära sig yrket. Å andra 

sidan bör revisionsbyråerna samarbeta med den nyanställde medarbetaren och 

ge denne möjligheten att kunna ta eget ansvar och lära sig yrket. En indikation 

på att samarbetet mellan organisationen och den juniora revisorn inte fungerar 

är den höga personalomsättning i branschen som framkommer av empirin. 
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Från intervjuerna anses den främsta anledningen till den höga 

personalomsättningen vara att juniora revisorer inte får tillräckligt med 

återkoppling på utfört arbete och därmed känner sig åsidosatta., vilket 

resulterar i att de väljer att lämna byrån. Konsekvensen blir i slutändan att de 

juniora revisorer som stannar kvar på byrån utvecklar ett oavsiktligt 

kvalitetshotande beteende (Alderman & Deitrick 1982; Otley & Pierce 1996b; 

Malone & Roberts 1996), på grund av att de inte får återkoppling på sitt arbete 

och systematiskt utför samma felaktiga arbete om och om igen, utan att få reda 

på vad de gör för fel.  

Ja, jag tycker absolut att det är någonting man behöver ha mer utav och att man ser 

tydliga tecken på att det blir brister i revisionen på grund av det, absolut. (B5) 

Här finns alltså ett behov för att göra organisatoriska anpassningar mellan 

arbetsgivare och medarbetare (Chung & Fitzsimons 2013) som i det här fallet 

möjliggör mer tid till seniora revisorer att lära juniora revisorer. Anpassningen 

skulle då utföras mellan ett karaktärsdrag hos generation Y och arbetsgivaren, i 

form av viljan till mer uppskattning och belöning från sin arbetsgivare 

(Manion 2009) anpassas, genom att arbetsgivaren möjliggör och accepterar att 

seniora revisorer avsätter mer tid till lärande på sina respektive 

revisionsuppdrag. Av resultatet framgår det dock att respondenterna inte är 

överens i frågan. Respondent D anser att denna faktor inte har något att göra 

med ökad personalomsättning och inte heller att det är ett problem. 

Respondenterna som håller med forskningen och tycker att det är ett problem 

anser att byråerna är medvetna om problemet, men att det inte har skett någon 

tydlig förändring. Respondenterna kommer själva med förslag på en lösning av 

problemet som är att debiteringsgraden bör sänkas, detta för att ge utrymme 

för mer inlärningstid utan att den seniora medarbetaren skall få en personlig 

förlust på grund av lägre effektivitetsmått i slutet av året. Upplevelsen bland 

respondenterna är att det handlar om ett ständigt aktuellt problem och att 

byrån arbetar med att lösa problemet, men det har än så länge inte resulterat i 

en förändring. Vissa anser att det inte har skett någon förändring och andra 

menar att det snarare har blivit värre. Det framgår av empirin att 

tidsbudgeteringen snarare går mot en än stramare tidsbudget per uppdrag. 

I denna förändringsfaktor blir forskningsfrågan om relationen mellan 

revisionskostnad och revisionskvalitet aktuell (Rohde 1978; Kelley & 

Margheim 1990; Otley & Pierce 1996b; Herrbach 2001; Coram et al. 2004; 

Sweeney & Pierce 2004), eftersom det i empirin framkommer ett behov om att 

sänka kraven för den procentuella andel av arbetstid som skall avse kundtid 
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respektive interntid för seniora revisorer. Den variabel inom 

revisionsforskningen som anses som den mest betydelsefulla variabeln att 

påverka kvalitetshotande beteende är stram tidsbegränsning (Rohde 1978; 

Kelley & Margheim 1990; Otley & Pierce 1996b; Herrbach 2001; Coram et al. 

2004; Sweeney & Pierce 2004). Risken för utvecklandet av oavsiktligt 

kvalitetshotande beteende är hög på grund av relationen mellan tidspress och 

upplärningsnivå enligt Sweeney och Pierce (2004). Detta bör vara ett 

incitament för revisionsbyråerna att hantera problemet till det bättre då de 

själva långsiktigt "går vinnande ur striden", genom framtida ökad lönsamhet 

och högre kvalitet på uppdraget. Det bör även öka chanserna för att juniora 

revisorer stannar kvar inom byrån. 

5.2.3. Belöningssystem 

Westermann et al:s. (2015) undersökning om att implementera ett 

belöningssystem för att öka motivationen hos seniora revisorer att lära upp 

juniora revisorer mottags med delade meningar av respondenterna. Den 

övervägande delen anser att det rent teoretiskt skulle kunna vara en lösning för 

att öka motivationen för lärande, precis som forskarna ansåg i sin studie. I 

denna studie framkommer det av empirin att respondenterna i teorin håller 

med forskarnas förslag om att ett belöningssystem skulle kunna vara lösningen 

för att motivera till mer lärande. Dock menar respondenterna att de inte kan se 

hur det rent praktiskt skulle kunna gå till i form av mätning av nedlagd tid för 

lärande av juniora revisorer.  

Resultatet visar, som sagt, att respondenterna är positiva till idén om ett 

belöningssystem. Dock menar de att ett bättre alternativ är att införa 

organisatoriska lättnader i de lönsamhetsmåtten som redan är implementerade 

i form av debiteringsgraden. Det framgår att om debiteringsgraden skulle 

sänkas öppnas möjligheter för mer interntid för bland annat upplärning av 

juniora revisorer, samtidigt som det accepteras av ledningen och inte drabbar 

den seniora revisorn negativt i dennes karriär. Det är en aspekt som inte 

förekommer i dagens individuella effektivitetsmått där debiteringsgraden är så 

pass hög att det resulterar i att lärande av juniora revisorer åsidosätts på grund 

av avsaknad av stöd och acceptans från ledningen.  

Om man tänker ur det enskildes perspektiv som ska lära upp någon annan; Ja, då 

skulle det nog säkert öka. För det kan nog vara så att det inte primeras. Den 

uppfattningen har jag och det finns ingen i ledningen som värderar att du som enskild 

har lagt ner mer tid på att hjälpa nyanställda att utvecklas. Det mäts ju inte och 

uppskattats inte. (A6)  
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Forskningen anser även att upplärning av nya revisorer är en naturlig del i 

arbetet för en erfaren revisor att utföra parallellt med övrigt arbete 

(Westermann et al. 2015; Bédard 1989; Power 1991). I detta fall blir ett 

belöningssystem av denna art inte aktuellt eftersom det redan ingår i arbetet. 

Denna aspekt går också att identifiera i resultatet: 

Varför ska vi ha ett belöningssystem för att få någon att göra det dem ska? Jag tycker 

att det ingår i jobbet att lära upp. Det vi möjligtvis behöver är att byrån står bakom det 

här med att vi ska utbilda och att det är viktigt med utbildning. Så har vi tagit oss tid 

för utbildning så ska vi (byrån), ha förståelse för det när vi kanske har nedlagd tid som 

vi inte kan ta betalt för. Men att jag ska ha någon personlig belöning..., visst 'Tack, 

tack' men det ska inte behövas tycker jag, då blir det väldigt konstigt.  Det är ett krav 

som borde ställas på alla att vi ska utbilda. (G6) 

Å andra sidan menar samma respondent att upplärningen inte utförs i den 

omfattning som det borde, vilket innebär att det som ingår i yrket inte utförs. 

En lösning på problemet anses då vara att sänka kraven för debiteringsgraden 

av nedlagd tid som kan debiteras på kund. Problemet i denna 

förändringsfaktor (eller potentiella lösning som det egentligen bör definieras 

som) går att relatera till revisionsbranschens styrningskonflikt: 

revisionskostnad kontra revisionskvalitet (Rohde 1978; Kelley & Margheim 

1990; Otley & Pierce 1996b; Herrbach 2001; Coram et al. 2004; Sweeney & 

Pierce 2004). För att kunna öka kvaliteten på en revision krävs kompetenta 

medarbetare som i sin tur kräver att någon annan lär upp medarbetarna, så att 

de blir tillräckligt kompetenta för att kunna utföra arbetet med god kvalitet. 

Detta på grund av att yrket endast går att lära sig genom LIA (Bédard 1989; 

Power 1991; Fogarty 1992; Anderson-Gough et al. 1998; Westermann et al. 

2015). Konflikten uppstår i att ju mer tid som läggs ner på lärande av juniora 

revisorer, och andra revisorer för den delen, är att det inte går att debitera 

tiden på kunden, dvs. kostnaden måste byrån själv betala. Alternativet är att 

debitera tiden på kunden, men då resulterar det i en dyrare revision med risk 

för att i slutändan tappa kunden till en konkurrerande byrå med lägre 

revisionskostnader. Dock finns det även positiva aspekter med att lägga ner 

mer tid på lärande av juniora revisorer, som är minskad personalomsättning. 

Enligt den första förändringsfaktorn framgår det att generation Y önskar mer 

upplärning och återkoppling för att känna sig uppskattade och kunna utvecklas 

i sitt arbete (Cogin 2012). Om det då uppfylls genom belöningssystem eller 

sänkt debiteringsgrad bör det resultera i att personalomsättningen minskar. 

Med minskad personalomsättning blir kostnaderna för upplärning av 

nyanställda revisorer lägre på grund av att personalen stannar kvar inom yrket i 
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högre omsättning och byråerna behöver inte rekrytera lika många varje år. I 

dagsläget är det en stor del av tiden för upplärning som går till spillo eftersom 

den största personalomsättningen sker bland de juniora revisorerna på grund 

av stram tidsbudgetering och överarbetad personal (Sweeney & Pierce 2004). 

Om någon då har lagt ner tid på att lära upp någon som slutar inom ett eller 

två år, då hinner inte byrån få "valuta" för sina investerade timmar och pengar, 

vilket resulterar i att det blir än mer ineffektivt att lära upp sina nyanställda 

juniora revisorer. 

5.3. Oavsiktligt kvalitetshotande beteende 

Uppsatsens syfte är att sammankoppla ovanstående förändringsfaktorer till 

revisionskvalitet och då i form av oavsiktligt kvalitetshotande beteende. 

Sweeney och Pierce (2004) menar att det finns en relation mellan tidspress och 

handlednings- och upplärningsnivå av juniora revisorer, som i sin tur kan 

appliceras på nivå av oavsiktligt kvalitetshotande beteende. Denna relation går 

att identifiera i uppsatsens studie av förändringsfaktorerna. Det framgår att det 

inte avsätts tid för lärande av juniora revisorer, att det förekommer brister i 

återkoppling av utfört arbete av annan, samt mindre delegering av 

kompetensutvecklande arbete på grund av risk för ökad arbetsbelastning hos 

den seniora revisorn. Detta är aspekter som alla påverkas av stam 

tidsbudgetering och tidspress utav kunder och ledning. Den strama 

tidsbudgeteringen mynnar ut från den ständigt aktuella forskningsfrågan om 

konflikten mellan revisionskostnad och revisionskvalitet (Rohde 1978; Kelley 

& Margheim 1990; Otley & Pierce 1996b; Herrbach 2001; Coram et al. 2004; 

Sweeney & Pierce 2004), där nedlagd tid på inlärning av juniora revisorer 

påverkar revisionskostnaden negativt men revisionskvaliteten positivt. 

Minskad debiteringsgrad och mer avsätt tid till lärande av juniora revisorer 

skulle kunna vara en lösning på problemet, eftersom brister i 

revisionskvaliteten genom utvecklande av oavsiktligt kvalitetshotande beteende 

skulle kunna leda till överträdelser mot ISA samt god revisionssed (Rippe 

2014). 

Resultatet visar att respondenterna efterfrågar lägre krav gällande 

debiteringsgraden som skulle möjliggöra mer tid för lärande av juniora 

revisorer. En sådan förändring kan definieras som en organisatorisk 

anpassning till generation Y:s karaktäristika om kontinuerlig uppskattning 

(Cogin 2012). Det innebär att återkoppling på arbete utfört av annan skulle 

öka, och risken för oavsiktligt kvalitetshotande beteende skulle minska. Å 
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andra sidan medför detta en minskad lönsamhet för revisionsbyrån, då tiden 

för lärande av juniora revisorer inte kan debiteras på kunden. Däremot om den 

organisatoriska anpassningen skulle införas finns möjligheten att 

personalomsättningen minskar, och därmed också kostnaden för 

nyrekrytering. 
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6. Slutsats 

För att kunna besvara uppsatsens syfte krävdes först en undersökning om 

Westermann et als (2015) förändringsfaktorer kan identifieras på 

respondenternas respektive revisionsbyråer. Studien visar att det går att 

identifiera dessa i undersökningen, dock med vissa restriktioner. I ett generellt 

perspektiv kan en respondents svar stämma överens med forskningen och 

identifiera förändringsfaktorn, för att sedan anse att så inte är fallet hos den 

enskilda juniora revisorn på respondentens arbetsplats. Det är särskilt påtagligt 

för den nya generationens karaktäristika. Slutsatsen blir ändock att det går att 

identifiera Westermann et als (2015) förändringsfaktorerna i studien även om 

det görs i olika utsträckning i respektive faktor.  

Med ovanstående fastställt går det att besvara syftet om och hur problemen i 

inlärningsprocessen på grund av dessa identifierade förändringsfaktorer 

hanteras av byrån. Det är fler förändringsfaktorer som inte har hanterats 

jämfört med de som har hanterats. Av de som har hanterats har dock inte 

problemet eliminerats på grund av att hanteringen är i en implementeringsfas 

och inte har hanterats till fullo ännu. De problem som anses påverka juniora 

revisorers inlärningsprocess mest är bristen på återkoppling av utfört arbete 

och åsidosättandet av upplärning på grund av tidsbrist hos seniora revisorer. 

Dessa aspekter inkluderas inom de variabler som anses bidrar till risken för 

utvecklande av oavsiktligt kvalitetshotande beteende enligt Sweeney och Pierce 

(2004, 2005, 2006). I diskussionen om hur detta skulle kunna lösas inom 

revisionsbyråerna menar respondenterna att sänkt debiteringsgrad är en 

lösning. Sänkt debiteringsgrad innebär då att en mindre procentuell andel av 

den seniora revisorns totala nedlagda tid som debiteras på kunden skulle 

minska, jämfört med den tiden som läggs ned på att lära upp juniora revisorer. 

Dock innebär det lägre lönsamhet för revisionsbyrån. En fördel är emellertid 

att kvaliteten på revisionsuppdragen ökar om de juniora revisorerna lär sig mer 

och blir mer kompetenta. Det betyder att en sänkt debiteringsgrad skulle vara 

en bättre lösning än att implementera ett belöningssystem för att öka 

motivationen till lärande. Samtidigt framgår det av undersökningen att 

belöningssystemet i ett hypotetiskt perspektiv skulle kunna vara en lösning på 

problemet. Det framgår av studien att problemet med brister inom 

inlärningsprocessen av juniora revisorer som utvecklar oavsiktligt 

kvalitetshotande beteende redan existerar på grund av otillräckligt och i vissa 

fall icke existerande återkoppling av utfört arbete innan revisionsberättelsen 

skrivs under.  
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Slutsatsen blir att revisionsbyråerna bör hantera förändringsfaktorerna för att 

eliminera riskerna för utvecklandet av oavsiktligt kvalitetshotande beteende 

som har identifierats i studien. Om förändringsfaktorerna hanteras finns det en 

teoretisk möjlighet till att dagens juniora revisorer stannar kvar inom byrån, 

eftersom deras krav på uppskattning och belöning för utfört arbete samt 

arbete mellan arbete och fritid skulle åtgärdas. För revisionsbyrån innebär 

detta att den nedlagda tiden för upplärning av en nyanställd revisor får en 

högre avkastning samt mindre kostnader för nyanställda, eftersom det inte 

krävs lika många om de juniora revisorerna väljer att stanna kvar inom byrån. 

Forskningen om brister inom inlärningsprocessens identifierade 

förändringsfaktorer påverkas å andra sidan av konflikten mellan 

revisionskostnad och revisionskvalitet(Rohde 1978; Kelley & Margheim 1990; 

Otley & Pierce 1996b; Herrbach 2001; Coram et al. 2004; Sweeney & Pierce 

2004), eftersom denna konflikt påverkar möjligheterna till hantering av 

inlärningsprocessens identifierade förändringsfaktorer. Det innebär att det inte 

går att göra förändringar för att hantera problemet utan att det resulterar i 

minskad lönsamhet för revisionsbyrån. Dock anser respondenterna i denna 

studie att det i ett långsiktigt perspektiv borde gynna både lönsamheten samt 

säkerställa revisionskvaliteten, som borde vara incitament för ledningen inom 

revisionsbyråerna att ändock hantera förändringsfaktorerna. Om det inte 

hanteras kan det påverka den slutliga kvaliteten av revisionen som är av stor 

vikt för att byrån skall kunna bibehålla sin trovärdighet gentemot kunden, 

marknaden och regel- och standardsättare. 
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7. Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning av denna uppsats är att byta perspektiv och 

studera förändringsfaktorerna ur juniora revisorers synpunkt och inte de 

seniora som har gjorts här. Det vore intressant att studera vad juniora revisorer 

ser som en potentiell lösning på bristerna inom inlärningsprocessen. Om de 

hanteringsåtgärder som revisionsbyråerna har implementerat enligt 

respondenterna i denna studie faktiskt har resulterat i negativ eller positiv 

inverkan på bristerna i inlärningsprocessen. Ytterligare förslag på vidare 

forskning är att studera vad standardsättarna anser om bristerna i 

inlärningsprocessen som medför utvecklande av oavsiktligt kvalitetshotande 

beteende. Om det kanske krävs en standard eller regel som reglerar en lägre 

debiteringsgrad inom revisionsbranschen för att möjliggöra mer tid till lärande 

per uppdrag. 
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Bilaga I 

Intervjuguide 

Formell information 

 Namn: 

 Yrkestitel: 

 Antal år inom yrket: 

 Informerad om anonymitet? JA / NEJ 

 Godkänner att intervjun spelas in? JA / NEJ 

Undersökningsfrågor 

Externa faktorer 

Den nya generationens karaktäristika: 

 Generationen anses vara teknisk kunnig, beskrivas som mångfaldig och mån 

om att uttrycka sina åsikter. 

 Generationen anses ha en sämre arbetsmoral jämfört med äldre generationer 

samt mindre hängivenhet till arbetsgivaren. Detta sett till att de anses ha rätt 

till balans mellan arbete och fritid, där tidigare generationer lagt ner mer tid 

på arbetet än på fritiden.  

 Forskning inom generationsanpassning inom vården visar hur en anpassning 

mellan arbetsgivare och anställd kan minska hög personalomsättning, vilket 

även föreligger i revisionsbranschen. Anpassning görs via organisatoriska 

värderingar och målsättningar.  

- Hur skulle du beskriva dagens generation av juniora revisorer? Ser du någon 

skillnad mellan denna och din egen generation sett till förklaringen ovan?  

- Om skillnad finns,  skulle du säga att dagens generation inte har samma 

kunskap och vilja till att arbeta och därmed lära sig yrket i samma utsträckning 

som tidigare generation?  

- Genom att det finns skillnader nu jmf med förr, gör byrån någon 

organisatorisk anpassning till den nya  generationen? Sett till de krav som de 

yngre idag ställer?  
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- Kan detta eventuellt vara svar på personalomsättningshastigheten? 

- Har byrån observerat detta beteende?  

- Hur hanteras det? 

- Upplever du att det hanteras på rätt och tillräckligt sätt? 

Ökade krav från regel- och standardsättare/komplexitet i redovisningen 

 Pressen på revisorers kunskaper och arbetsomfattning vid revidering har ökat 

sedan tidigt 2000-tal till följd av ett antal företagsskandaler, där regel- och 

standardsättare har givit ut fler standards och regler samt gjort redovisningen 

mer komplex för att eliminera framtida företagsskandaler till följd av 

bristande revisioner.  

 Inlärningsprocessen har tagit skada av dessa ökade krav på grund av att de 

seniora revisorerna arbetsbelastning har ökat till följd av detta samtidigt som 

de skall hinna med och lära upp juniora revisorer. 

 Konsekvensen resulterar i att mindre arbetsuppgifter delegeras till juniora 

revisorer på grund av svårighetsgraden på uppgiften som grundar sig i 

redovisningens komplexitet. 

 Ur inlärningsprocessens synpunkt innebär det att juniora revisorer går miste 

om arbetserfarenhet och får då långsiktigt en sämre upplärning i jämförelse 

med hur det var innan redovisningens komplexitet ökade. 

-  Upplever du att revisionsyrket har blivit mer omfattande och 'svårare' på 

grund av detta?  

- Forskning visar på att uppgifterna har blivit svårare, vilket har lett till mindre 

delegering av uppgifter till juniora revisorer. Är situationen den samma på er 

byrå? Hur skulle du beskriva arbetsfördelningen hos er? 

- Upplever du att inlärningsprocessen tar skada av att yrket blivit mer 

komplext till följd av mer regler och standards? Eller sätts det helt enkelt högre 

krav på dagens juniora revisorer att klara av det? 

- Har byrån observerat och i så fall hur hanteras detta?  

- Upplever du att det hanteras på rätt och tillräckligt sätt? 
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Tekniska utvecklingens inverkan på arbetssättet  

 Forskning visar att juniora revisorer tappar en viktig del i det professionella 

beteendet där konflikthantering och social kompetens är en viktigt i yrket. 

Anledningen anses vara ökad digital kommunikation som minskar 

interagerande ansikte mot ansikte. 

 Att kommunicera mer och mer via dator är ett av karaktärsdragen hos 

generation Y. 

- Hur upplever du att tekniken påverkar arbetssättet på byrån, sett till 

kommunikation? Hämmas det professionella beteendet hos revisorerna?  

- Skulle du säga att den mer och mer datoriserade kommunikationen är ett hot 

mot den sociala kompetensen mellan kollegor och kunder?  

- Är detta något som är påtagligt hos den nya generationen och dess lärande? 

- Har byrån observerat detta?  

- Hur hanteras det? 

- Upplever du att det hanteras på rätt och tillräckligt sätt? 

Interna faktorer 

Förändring i struktur och innehåll i den formella inlärningen 

 Forskningen visar på en minskning av formell återkoppling där 

återkopplingen istället delas ut informellt på grund av ineffektivitet i den 

formella inlärningen. För att återkopplingen ska kunna nyttjas optimalt 

handlar det om att ge den i rätt tid och situation, vilket det i forskningen visar 

att den formella inlärningen inte klarar av.  

 Det har visat sig att den negativa återkopplingen har minskat mest bland den 

formellt utgivna återkopplingen. Det är viktigt att få negativ återkoppling för 

att utveckla ett skeptiskt tänkande i sitt arbetssätt som ingår i det 

professionella beteendet. På grund av att den formella återkopplingen 

dokumenteras och sparas menar forskningen att revisorer väljer bort att ge ut 

negativ återkopplingen formellt, för att de riskerar att få negativ återkoppling 

tillbaka som kan påverka framtida befordringar. 

 Ur en kvalitetssynpunkt är den formella inlärningen väsentlig för att kunna 

hantera och styra inlärningsprocessen av juniora (och alla) revisorer, vilket 

innebär att strukturen måste effektiviseras och bli mer användbar.  
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- Upplever du att det delas ut tillräckligt med formell feedback eller är det 

mycket feedback som delas ut informellt på grund av ett ineffektivt formellt 

system? 

-  Anser du att juniora revisorer får tillräckligt med feedback och då särskilt 

negativ feedback?  

- Om det föreligger ett minskning i formell och negativ feedback, är 

anledningarna desamma som forskningen påstår? 

- Hur hanteras det av byrån? 

- Upplever du att det hanteras på rätt och tillräckligt sätt? 

Förändring i det vardagliga arbetets ekonomiska miljö 

 Forskning visar att den effektivitetsvåg som har skett i revisionsbranschen 

har resulterat i stram tidsbudgetering där så lite tid som möjligt ska läggas på 

ett uppdrag för att få konkurrensfördelar mot konkurrenten. Detta samtidigt 

som yrket har blivit svårare i form av mer regler och standards att ta hänsyn 

till.  

 Konsekvensen visar sig i att vissa arbetsuppgifter åsidosätts och här 

inkluderas inlärningen av juniora revisorer.   

 Revisorer påstår i tidigare forskning att lärande av juniora revisorer är en del 

av deras arbete. Dock visar det sig att det inte avsätts tillräckligt med tid för 

detta eftersom det åsidosätts.  

- Avsätts tid i arbetet för lärande av juniora revisorer i tidsbudgeteringen? 

Anser du det tillräckligt för att kunna lära ut på ett effektivt och rättvisande 

sätt? 

- Upplever du att juniora revisorer i dag får den inlärningstid som behövs?  

- Skulle du hålla med om att inlärningsprocessen blir lidande på grund av 

stram tidsbudgetering?  

- Tror du att minskad tid till lärande gör att personalomsättningen i 

revisionsbranschen ökar? Att de inte får den hjälp som de behöver och istället 

byter yrke? 

- Har byrån observerat situationen och hur hanteras det?  

- Upplever du att det hanteras på rätt och tillräckligt sätt? 
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Belöningssystem 

 Forskare har undersökt om ett belöningssystem för upplärning och 

coachning av juniora revisorer skulle vara en lösning på problemet av 

minskad upplärning och coachning.   

 Revisorer och forskare menar att upplärning och coachning av underordnade 

revisorer ingår i arbetet. Dock framkommer det att detta inte prioriteras, då 

det inte finns tid avsatt till lärande i tidsbudgeteringen. Ett belöningssystem 

skulle då kunna motivera medarbetarna till att lära sina underordnare i större 

utsträckning.  

 Forskningen visar att ledningen hos undersökta revisionsbyråer inte anser ett 

belöningssystem som nödvändigt, då de ser att vissa seniora revisorer klarar 

av att lära juniora revisorer samtidigt som de gör sitt arbete. Dock har dessa 

en högre stressnivå och arbetar fler timmar än sina likställda kollegor, vilket 

inte kommenteras i undersökningen. 

- Anser du att det finns brister i  dagens inlärningsprocess för juniora 

revisorer?  

- Hur skulle du ställa dig till ett belöningssystem för att motivera till mer tid 

för lärande och coachning? Eller finns det redan ett liknande system på byrån? 

Revisionskvaliteten och kvalitetshotande beteende 

 Upplever du att eventuella brister i inlärningsprocessen som vi 

diskuterade ovan kan komma att påverka revisionskvaliteten  i form av 

oavsiktligt kvalitetshotande beteende? 

 Har du något du vill tillägga av det vi har diskuterat? 

Eventuella kompletterande frågor 

Informera om att jag eventuellt kommer att komplettera med ytterligare frågor 

beroende på hur arbetet med uppsatsen går.  

Avslutande 

Tack för din tid! 





 

 

  


