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Abstract  
This essay depicts the subject of educating personnel, an occurrence which stretches back a 
long period of time and has continuously been retold in the form of teaching. This has 
naturally affected several classes of education throughout countless organisations. The essay 
specifically describes accounts and the nature of the financial profession which is a field 
greatly focusing on educating personnel. 

The main purpose with this study is to gather information regarding the needs of the financial 
companies in terms of qualifications among the new graduates. Simultaneously find out 
whether or not the competence among the new graduates matches the requirements of the 
company. The secondary purpose is also to gather insight of the student's understanding of the 
education in question. 

The authors have chose to use both a qualitative and quantitative approach. The qualitative 
consists of three interviews with three different financial companies, KPMG, Öhrling 
Pricewaterhouse Coopers and Linderberg Grant Thorton. The quantitative approach, on the 
other hand, consists of a "limited attitude study", where ten new graduates participated in a 
poll regarding their understanding of the organisation in question. 

The conclusions in the essay shows that the financial companies are looking for different 
qualifications among the new graduates, and that when initiating employment  a match of 
these qualifications generates the best result possible. The most important qualification is the 
social capability that reflects the true self of the individual and is crucial to the career 
development. Another imperative factor to the social capability is the ability to cooperate, 
where the employees constantly work in groups and even more importantly the cooperation 
with the customer. Another qualification is the personal competence where ethics, moral and 
values with employee are highly prioritised. Strategic competence, meaning that the new 
employee is to be in agreement with the organisation in terms of content and goals. The last 
qualification is to have competence included in the account and finance educations, both 
designed by the accounting committee and FAR SRS. 

The second part of the essay describes the students' personal understanding about the 
education in question, where the majority of the subjects are relatively positive towards the 
organisation and consider themselves pleased with the balance between theory and practice. 

 



Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar ämnet personalutbildning, som sträcker sig sedan långt tillbaka i tiden 
och omtalas i form av lärande. Detta har satt sina spår i många organisationer i form av 
interna utbildningar och vidareutbildningar. Uppsatsen inriktar sig på yrket revision och 
redovisning som är en bransch som satsar stark på personalutbildningar. 
 
Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på vad revisionsbolagen söker för 
kvalifikationer hos den nyexaminerade samt se ifall den nyexaminerades tidigare 
utbildningskompetens matchar deras krav på vilka kompetenser denne skall besitta. Ett 
delsyfte är att få insyn i studentens uppfattning om den egna utbildningen i organisationen.   
 
Författarna har valt att använda sig utav både kvalitativa och kvantitativa ansatser, där den 
kvalitativa utgörs av tre intervjuer med tre olika revisionsbolag KPMG, Öhrling 
Pricewaterhouse Coopers och Linderbergs Grant Thorton. Den kvantitativa ansatsen utgörs av 
en ”begränsad attitydstudie”, där tio ny examinerade studenter tillfrågades, i form av en 
likertskala, om deras uppfattning av den egna organisationen.  
 
Uppsatsen slutsatser visar att revisionsbolagen söker olika kvalifikationer hos den 
nyexaminerade och en matchning av dessa kvalifikationer ger bästa möjliga resultat vid 
anställning. Den viktigaste kvalifikationen är den sociala kompetensen som speglar individens 
rätta jag och är även avgörande för karriärutvecklingen. En annan avgörande faktor för den 
sociala kompetensen är samarbetsförmågan, där de anställda ständigt arbetar i grupp men 
även samarbetet med kunder. Andra kvalifikationer är den personliga kompetensen, där etik, 
moral och värderingar hos den anställde prioriteras högt, strategiska kompetensen där den 
nyanställda ska vara införstådd med verksamhetens mål och innehåll, och den sista är 
yrkestekniska kompetensen som omges av utbildningar inom revision och redovisningar och 
dessa sätts ihop utav revisorsnämnden och FAR SRS.  
 
Den andra delen av slutsatsen behandlar studenternas egna uppfattningar om den egna 
utbildningen i organisationen, där majoriteten av dem tillfrågade nyexaminerade är ganska 
positiva till den egna organisationen och anser sig vara nöjda med tillämpningen av teorin i 
praktiken.   
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1. Introduktion 
Under denna rubrik presenterar författarna val av ämne, bakgrund, problemformulering och 
syfte. 

1.1 Bakgrund/Problemdiskussion 
Personalutbildning har sedan långt tillbaka i tiden omtalats i form av lärande. Redan under 
skråväsendets epok finns spår av personalutbildning i samband med reglerade 
institutionaliserade principer inom områden som lärotider, behörighetskrav och prov. Till 
följd av skråväsendets upphörande 1847 kom utbildningen inom olika yrkessektorer att få 
alltmer betydelse i näringslivet. Inom handels skapades yrkesinriktade utbildningar för 
anställda, med uppgift att vidga kunskaperna för hantering av komplexa arbetsuppgifter. 
Satsningarna på yrkesutbildningen uppmärksammades dock inte förrän på 1800-talet, då flera 
verkstadsskolor bildades i syfte att tillgodose önskningarna och behoven som företagen 
efterfrågade.1 Detta ledde till inrättandet av en rad institutioner, såsom SIFU (Statens Institut 
för Hantverk och Industri) och ALI (Arbetsledarinstitut).  
 
Företagens utbildningsbehov växte fram allt starkare och förankringen mellan teori och 
praktik genomsyrades i näringslivet.2 Denna starka förankring gav upphov till upprättandet av 
ett allmänt skolväsende för att främja know-how faktorn. Tidigare hade produktionsfaktorerna 
kapital och arbete varit väsentliga för företagets tillväxtutveckling, som var den kompletta 
verktygslådan. Under 1970-talet fick marknaden en stor vändning då den ansågs vara ett högt 
kunskapsattraktivt fenomen. I och med detta krävdes ytterligare en produktionsfaktor för att 
fullborda verktygslådan, det så kallade know-how, som går ut på hur färdigheter och 
kunskaper används i näringslivet. Denna faktor fick sitt genombrottsår under 1970-talet och 
anses än idag vara den viktigaste faktorn i ekonomin.3 Sedan dess har kunskapsutvecklingen 
växt fram genom olika utbildningssatsningar i det allmänna skolväsendet och inom företag. 
Detta har lett fram till olika utbildningsåtgärder i form av vidareutbildning eller intern 
utbildning inom organisationer. 4

 
Många organisationer har anammat blandade utbildningssatsningar i form av interna 
utbildningar och vidareutbildningar. Ett sådant yrke är revision och redovisning som satsar 
starkt på personalutbildningar. Redovisning har sina rötter i det forna Babylonien och 
Egyptens5. Det var inte först på 1300-talet som bokföring omtalades runt om i världen men det 
var inte förrän på slutet av 1400-talet som bokföringen slog igenom i och med grundandet av 
det dubbla bokföringssystemet. Sedan dess har redovisningsutvecklingen tagit sin fart, bland 
annat inrättades förvaltningsberättelser, intern redovisning6 samt skapades generella 
redovisningsrekommendationer av normgivarna i USA. Bland de första normgivarna låg 
FASB (Financial Accounting Standards Board), som kom att bli grunden för hela 
redovisningssystemet runt om i världen. 7

 
Numera följer stora börsnoterade bolag nyare form av redovisningsrekommendationer, 
utfärdade av IASB (International Accounting Standars Board).8 I Sverige följs IASB till vissa 

                                                            
1 Forsberg et al. 1985, s.7 
2 Forsberg et al. 1985, s. 10  
3 Forsberg et al. 1985, s. 9 
4 Forsberg et al. 1985, s. 8 
5 Nationalencyklopedin, 2007-12-04 
6 Shroeder et al, 2005 s. 3 
7 Shroeder et al, 2005 s.11 
8 Shroeder et al, 2005 s. 25 
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delar, dock inte till fullo eftersom lagstiftarna är beslutfattarna, vilket försvårar företagens 
strategival. IASB är varken anpassad för juridiska personer eller icke publika företag på grund 
av skatträttsliga skäl. Detta har bidragit till att olika svenska normgivare har utvecklat 
specialanpassade normer för att skapa gemensamma rekommendationer för svenska företag. 
En av de viktigaste normgivarna är redovisningsrådet som består av både statliga och privata 
revisorer i Sverige. 9

 
Författarna har upplevt problem med studenters tillämpning av utbildningsteorin i praktiken, 
då den delvis är inkomplett men framförallt mindre användbar i arbetslivet. Detta har lett dem 
in i diskussion om företagen upplever att utbildningarna inte är lämpliga för revisionsbolagens 
organisation och istället kräver en modernisering av den individuella kompetensen.   
 
Därför anser författarna att det är ett aktuellt ämne som bör uppmärksammas i dagens 
samhälle. Detta har lett författarna till följande problemformulering.       
 
1.2 Problemformulering 
”Hur väl sammanfaller utbildningskraven med revisions- och redovisningsbranschens krav?”  
 
1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på vad revisionsbolagen söker för 
kvalifikationer hos den nyexaminerade samt se ifall den nyexaminerades tidigare 
utbildningskompetens matchar deras krav på vilka kompetenser denne skall besitta. Ett 
delsyfte är att få insyn i studentens uppfattning om den egna utbildningen i organisationen.  
  
1.4 Avgränsning 
Författarna begränsar sig till de tre största revisionsbolagen i Sverige där huvudkontoren är 
lokaliserade i Stockholm eftersom de är representativa för studien och på grund av tidsskäl. 
Ännu en avgränsning har gjorts gällande studenterna där författarna har riktat sig mot tio 
anställda i bolagen med en högst fyra år gammal civilekonomexamen med inriktning 
redovisning.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Föreläsning 3/9- 07 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras olika forskningsmetoder för undersökningen. Därefter följer en 
beskrivning samt tillämpning av metoderna och vetenskapssynen  

2.1 Forskningsmetoder 
Det finns två olika angreppssätt inom forskning, hårddata (kvantitativ) och mjukdata 
(kvalitativ) som brukar vara utgångspunkten för informationen som forskaren söker.  
 
Kvalitativ metod är till viss del utformad ur ett formaliserat perspektiv. Detta sker genom att 
inhämta information på olika sätt, som delvis kan ske genom intervjuer. Intervjuerna bidrar 
till att forskaren får en djupare förståelse av problemet som diskuteras. Det som kännetecknar 
den kvalitativa metoden är att forskaren kan skapa en personlig relation till källan, då 
intervjun genomförs muntligt.    
 
Kvantitativ metod är mer formaliserad och strukturerad än kvalitativ metod, det vill säga 
exakta frågor med antingen öppna eller fasta svarsalternativ. Metoden kräver mer kontroll 
från forskarens sida eftersom denne saknar personlig kontakt till källan. Denna metod 
definierar tänkbara frågor till frågeformuläret som utformas utifrån den valda 
problemformuleringen.  
 
Den viktigaste skillnaden mellan dessa två metoder är att kvantitativ metod kännetecknas av 
siffror och statistik medan kvalitativ metod kännetecknas av ord. Val av metod ska därför 
formuleras utifrån undersökningens frågeställning om vilken metod som är bäst lämpad. 10

 
2.2 Urvalsmetod 
Urvalet kan indelas i två olika tekniker, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurvalen grundar sig på att urvalet utgör ett representativt tvärsnitt av den hela 
populationen. Här ingår slumpmässiga urval. Icke-sannolikhetsurval är däremot det motsatta, 
urvalsgruppen klassas här som icke representativ för hela populationen.11 I icke-
sannolikhetsurvalet finns en rad olika urvalsmetoder. En av dem, subjektivt urval, handlar om 
att urvalet ”handplockas”, det vill säga att forskaren väljer ut specifika respondenter som skall 
ingå i undersökningen. En central punkt i urvalsmetoden är att forskaren är medveten om sina 
val, då denne har i syfte att urvalsgruppen kommer att producera värdefull och trovärdig 
data.12 En annan urvalsmetod är bekvämlighetsurval, som handlar om att forskaren väljer ut 
de enheter som oftast är lättast att få tag på, och som inte är representativa då forskaren 
plockar ut informanter som är tillgängliga. Ibland kan detta leda till missvisande slutsatser om 
populationen, eftersom de ska representera hela populationen.13

 
2.3 Datainsamlingsmetoder 
Primär data baseras på forskarens egna undersökningar som kan vara intervjuer och enkäter. 
För att primär data ska vara giltig behövs ett fast underlag, delvis på var källan kommer ifrån, 
vem som har skrivit den, och huruvida källan är vetenskaplig. Primära källor kan bestå av 
bland annat forskningsrapporter, intervjuer och olika tidskrifter etc.  
 

                                                            
10 Holme och Solvang, 1996, s. 14 
11 Denscombe, 2006, s. 18 -19 
12 Denscombe, 2006, s. 23 
13 Holme och Solvang,1996, s.183 
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Sekundära källor baseras på andras undersökningar, det vill säga tidigare forskningar i form 
av vetenskapliga artiklar, litteratur, Internetlänkar samt olika uppslagsverk. 
 
För att en uppsats ska täcka den vetenskapliga aspekten måste den innefatta både primär och 
sekundär data.14

 
2.3.1 Likertskala 
Likertskalan är en skala där forskaren mäter olika attityder hos respondenten. 
Attitydmätningen utgår ifrån en observation av en eller flera reaktioner från individerna. 
Måttenheten bestäms genom olika sifferskalor eller genom negativa/positiva påståenden för 
att få fram index över flera enkelställda frågor. Respondenten får då markera i vilken grad 
han/hon instämmer i frågorna. Likertskalan är den vanligaste attitydmätningen vid olika 
arbetsmiljöstudier, och mätningen anses fungera väl i de flesta fallen.15  
 
2.4 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att forskaren mäter det som är avsett att mäta, det vill säga ställa 
relevanta frågor som är kopplade till problemformuleringen samt att författaren håller sig till 
sitt ämne. Syftet med att mäta reliabiliteten är att forskaren ska få förståelse för de undersökta 
forskningsobjekten. Det viktigaste är att informationen som mäts är konkreta och 
tillförlitlig.16

   
2.5 Validitet  
Med validitet menas att informationen som samlas in är giltig, och detta kan i kvalitativa 
undersökningar som intervjuer ske genom att forskaren har en närhet till det som undersöks. 
Genom intervjuer fås en mer djupgående förståelse som höjer giltigheten. Dock kan det 
uppstå problem med denna metod eftersom forskaren har en närhet till den som undersöks, 
som kan leda till att författaren kan styra och påverka svaren. Påverkan kan ske genom att 
intervjuaren ställer samma fråga på olika sätt eller genom intervjuarens uppträdande och 
beteende under intervjutillfället. Därför är det vikigt för forskaren att vara medveten om hur 
informationen ska användas på ett objektivt sätt.17  
 
2.6 Val av datainsamling och motivering 
De primära data som författarna har använt sig utav är kvalitativ metod i form av intervjuer. 
Intervjuerna har genomförts på tre stora revisionsbolag i Sverige, KPMG, Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers och Linderbergs Grant Thornton. De tre bolagen klassas som de 
största och mest framgångsrika revisionsbolagen i Sverige. Författarna har utgått ifrån ett 
subjektivt urval där de har ”handplockat” informanterna, för att få informativ och värdefull 
information. Intervjufrågorna har varit utformade i öppen form och bestått utav tio frågor, 
med syfte att nå en djupare information ifall utbildningskraven har matchat företagens krav på 
studentens utbildningskompetens.  
 
Undersökningen har kompletterats med ytterligare en metod, den kvantitativa, för att få en 
uppfattning om den teoretiska utbildningens betydelse hos de examinerade. Dock kommer 
tyngdpunkten att läggas på den kvalitativa ansatsen. Av bekvämlighetsskäl har författarna 
inriktat sig på nyexaminerade som arbetar i de tre revisionsbolagen. Författarna kontaktade 

                                                            
14 Holme och Solvang, 1996, s 130- 136 
15 Lindell 1982, s.34-35 
16 Holme och Solvang, 1996, s. 94 
17 Holme och Solvang, 1996, s.94 
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KPMG, Öhrlings och Lindebergs i mitten av november för att få tillgång till personliga 
uppgifter om de anställda såsom e-postadresser och mobilnummer, dock fick de endast svar 
från Lindebergs, där Barbro Bolander, personalchef på Lindebergs, hänvisade dem till en 
personaladministratör som vidarebefordrade deras e-postadresser den sjätte december. Dagen 
efter skickades enkäten till respondenterna. Det tog ca 16 dagar för att samla in samtliga 
enkäter. Denna undersökning har namngetts till ”en begränsad enkätstudie”, där tio 
nyexaminerade studenter har fått chansen att framföra deras uppfattning om hur välanpassad 
den teoretiska utbildningen är till deras arbetsområde. Frågorna har baserats på fasta frågor 
och svar som har strukturerats och formats utifrån problemformuleringen.   
 
Den begränsade enkätundersökningen handlar om att få reda på studenternas uppfattning om 
hur väl universitets/högskolans utbildning passar in i organisationens arbetsuppgiftsstruktur 
och detta kommer att göras med hjälp av en likertskala. Attityden mäts genom fem 
svarspåstående som ”ja, absolut”, ”ja, i någon mån”, ”varken ja eller nej” med mera men även 
genom en sifferskala för att få ett mer korrekt statistiskt mått som i sin tur förenklar 
sammanställningen. Sista frågan i enkäten skiljer sig från de övriga frågorna då den inte mäter 
attityder, utan endast tar upp de ämnen som anses vara relevanta för de anställda i bolagen, för 
deras nuvarande arbetsområde utifrån revisorsnämndens uppställda kriterier (se 4.1 i empirin).    
 
De sekundära data som författarna använt sig av i denna undersökning är tryckta källor, bland 
annat böcker och litteratursökning av olika slag. Annan litteratursökning som använts än 
genom elektronisk data som författarna införskaffade genom en databaserad sökmotor som 
Google, där sökordet var ”revisionsnämnden”. Författarna använde sig av ytterligare 
sökmotor, bibliotekets databas på Södertörns högskola, där författarna sökte på ord som 
”humankapital” och ”kompetensförsörjning”.  
  
2.7 Genomförande 
KPMG 
Den första datainsamlingen skedde genom en intervju med KPMG. Intervjun ägde rum på 
KPMG:s huvudkontor på Tegelbacken i Stockholm den 13 november. Mötet ägde rum på 
Gabriella Olssons arbetsplats vid tolvslaget. Författarna påbörjade intervjun med att ställa mer 
lättsamma frågor som ”hur länge har du arbetat här”, ”vilka är dina arbetsuppgifter” med mera 
för att skapa en avslappnad miljö och en öppen dialog. Informanten upplevdes som 
tillmötesgående och informativ, hon svarade på samtliga frågor och förklarade utförligt. 
Intervjun tog ca en timme. Atmosfären var harmonisk och inga komplikationer uppstod. 
Intervjutekniken skedde genom att den ena intervjuade och den andra antecknade och spelade 
in samtalet med en bandspelare.   
 
Öhrlings 
Den andra datainsamlingen skedde genom en intervju med Öhrlings. Intervjun ägde rum på 
Öhrlings huvudkontor på Torsgatan i Stockholm den 20 november. Mötet var på Tobias 
Stråhles arbetsplats på eftermiddagen. Författarna började intervjun med att ställa mer 
lättsamma frågor och informanten upplevdes som samarbetsvillig och svarade på samtliga 
frågor. Dock gav han inga fullständiga svar, som medförde att intervjuarna var tvungna att 
upprepa samma fråga flera gånger för att komplettera svaren. Dock undvek författarna att 
ställa olika frågor på samma fråga. Intervjun tog ca två timmar och en kvart. Intervjutekniken 
var att den ena både intervjuade och antecknade och den andra antecknade. Detta på grund av 
att bandspelaren krånglade.  
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Lindebergs 
Den tredje datainsamlingen skedde genom en intervju med Lindebergs. Intervjun ägde rum på 
Sturegatan i Stockholm den sjätte december. Mötesplatsen var på Barbro Bolanders 
arbetsplats på förmiddagen vid elvaslaget. Författarna påbörjade intervjun med att förklara 
syftet med undersökningen och därefter ställdes intervjufrågorna. Informanten uppfattades 
som samarbetsvillig trots den tidspress som förelåg. Dock var intervjuarna tvungna att 
upprepa samma frågor två tre gånger och begära ett utvecklat svar eftersom svaren som gavs 
var ofullständiga. Atmosfären upplevdes som hektisk på grund av tidsbristen. Intervjun var ca 
50 minuter lång. Intervjun utfärdades så att den ena intervjuade och den andra antecknade och 
spelade in samtalet med en bandspelare. 
 
2.8 Kritisk granskning  
En kritisk granskning av den kvalitativa metodiken kan vara att respondenten upplever att 
intervjuaren styr frågorna till egen fördel genom att ställa subjektiva frågor. Därför gäller det 
för intervjuaren att vara väl förberedd inför intervjun och iaktta försiktighet vid intervjun för 
att inte påverka svaren. Författarna anser att de har betett sig på ett objektivt sätt då intervjun 
samtidigt ställdes på ett opartiskt och öppet sätt. Författarna hade tidigare övat på varandra 
och var därför väl förberedda inför intervjun. Genom detta kan författarna intyga att 
datainsamlingen inte haft några styrningseffekter och kan därför påstå att validiteten är hög. 
Intervjufrågorna var reliabla då dessa var kopplade till problemformuleringen. Dock skulle 
tillförlitligheten höjas ytterligare ifall författarna skulle få möjligheten att intervjua anställda i 
företaget för att få en mer objektiv syn på materialet.  
 
En kritisk granskning av den kvantitativa metoden kan vara att respondenter inte besvarar på 
samtliga frågar eller att de utskickade enkäterna hamnar i skräpposten som kan leda till 
bortfall. Men även att respondenterna inte tar sig tid att ge ärliga svar kan medföra att 
undersökningen baseras på felaktiga grunder som gör det svårt för författarna att avgöra ifall 
enkäterna är valida eller ej. Det är även viktigt att betänka att ställa korta och koncisa frågor 
som är kopplade till problemformuleringen, vilket författarna har stämt av och därmed kan 
verifiera en hög reliabilitet.   
 
Bekvämlighetsurvalet är som nämndes tidigare i texten är (se 2.2 i empirin) inte representativt 
då författarna valde ut specifika respondenter med hjälp av bolagen. För en representativ 
enkätundersökning gäller att ca 300 enkäter delas ut till respondenter för att skaffa en generell 
datainsamling. Dock baseras undersökningen på att mäta de examinerades upplevelser av 
arbetslivet och därför är författarna endast i behov av 10 respondenter.   
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3. Teori 
I teoriavsnittet behandlas teorier och modeller för utbildningsbehov och kunskapsutveckling, 
som senare kommer att ligga till grund för det fortsatta analysarbetet i denna studie.  

3.1 Humankapitalteorin – kompetensförsörjning  
Begreppet humankapital är en kunskaps- och kompetensrelaterad dynamisk företeelse, som 
syftar på en kontinuerlig kunskapsutveckling över tid. Humankapital inbegriper faktorer 
såsom nätverk, begåvning och social kompetens. 18   
 
Under många år har intresset för kompetensutveckling underlättats genom 
lärandeorganisationer, vilket i sin tur har lett till att lärandet i arbetet har ökat. För individen 
är utgångspunkten att göra en komplettering mellan lärande i utbildningen och erfarenhet i 
arbetet, som i sin tur leder till bästa möjliga resultat.   
Figuren nedan visar hur påverkan av kunskapen går till. 19

           
Individfaktorer                            HANDLINGSUTRYMME 

Påverkan   

 

Lärande    Kunskaps- 
utveckling    

Kunskapsan
vändning  

 
Figur 1. Påverkan på arbetslivet med faktorer av intresse för effekter av utbildning.20

 
Med påverkan menas att påverkan på individen kan ske på olika sätt, genom att individen är 
lyhörd, medverkar i diskussioner, föreläsningar eller genomgångar inom kursen. Även andra 
tv, läsning och det dagliga arbetet är ett medel för påverkan21 Lärandet är mer beroende av 
individuella faktorer, liksom olika utbildningsbehov, erfarenheter, kunskaper och även 
motivationer, samt andra olika faktorer.22 De olika erfarenheter och tidigare kunskaper som 
individen fått, bearbetas och sammansätts, och detta leder i sin tur till kunskapsutveckling, det 
vill säga utvecklingen sker under och efter utbildningen och är beroende av individuella 
faktorer och kursens upplägg. Därför har genomförandet av kunskapsutvecklingen en stor 
påverkan på individen, då denne är beroende av utbildningen. När individen besitter relevanta 
kunskaper som har skaffats genom utbildningarna och erfarenheterna, leder detta till en 
kunskapsanvändning. Kunskapsanvändningen kommer till nytta då personen känner sig säker 
på att använda sig av sina kunskaper inom arbetet.  
 
Handlingsutrymmet kan även beskrivas som arbetsmiljön och utgör gränsen mellan 
kunskapsutvecklingen och kunskapsanvändningen. 23  
 

                                                            
18 Ekstedt, 1988, s. 58 
19 Lundmark 1998 s. 15 
20 Lundmark 1998 s.19 
21 Lundmark 1998 s.19 
22 Lundmark 1998 s. 20 
23 Lundmark 1998, s. 21 
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3.2 Kompetensblomman 
Denna modell beskriver hur fyra särskiljande kompetenser, yrkesteknisk kompetens, 
strategisk kompetens, personlig kompetens/förhållningssätt och social kompetens, försöker 
integrera sig och bli ett genom den funktionella kompetensen. Med kompetensutveckling 
avses även åtgärder som syftar till ökad kompetens hos individerna. Detta kan ske antingen 
genom en utbildning som sker formellt eller genom aktiviteter som sker informellt, som har i 
syfte att underlätta lärandet som kan ske genom till exempel introduktion på arbetsplatsen.24  

 
                                     Figur 2 beskrivning av kompetens begreppet25

• Yrkesteknisk kompetens är de kunskaper som krävs för den aktuella 
yrkesverksamheten. Den handlar om ämneskunskaper från utbildningen och vilken 
kunskap individen inhämtar av denna.  

• Strategisk kompetens handlar djupgående om verksamheten. Vilka kunskaper förser 
verksamheten? Vad finns det för mål för verksamheten? Här gäller för individen att 
förstå sin egen roll i verksamheten. Den strategiska kompetensen innebär dessutom att 
arbeta långsiktigt för verksamhetens innehåll och mål. Det gäller att förstå hur 
omvärlden påverkar och ställer för krav på verksamheten inför framtiden.   

• Personlig kompetens, handlar om förhållningssättet; värderingar, attityder och etik. 
Den handlar även om personliga egenskaper, vilket kan innebära hur individen 
fungerar i relation till andra människor26.  

• Social kompetens handlar om de sociala kontakter och det sociala samspelet, till 
exempel att individen skall kunna ta hänsyn till medmänniskor och samtidigt vara 
aktiv i olika samarbetssituationer, grupparbeten och dylikt.  

• Funktionell kompetens innebär en integration av de fyra delarna av kompetenserna. I 
denna del ingår även att individen skall kunna handla professionellt i situationer som 
uppstår i och med arbetet.27   

 
 

 

                                                            
24 Lundmark 1998, s. 35-38 
25 Lundmark 1998, s. 35 
26 Lundmark 1998, s.36 
27 Lundmark 1998, s.37  
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3.3 Vad är personalutbildning 
I dagsläget är personalutbildningen inriktad på tre delområden, internt inom företag och 
myndigheter, vid centrala utbildningsinstitut och branschorgan eller skolor kopplade till olika 
verksamhetsområden. Med personalutbildning avses i denna mening utbildning, som kan 
bedrivas på olika sätt.28 Avgränsningen beror helt och hållet på a) vem som är huvudman för 
utbildningen, b) vilket syfte den har, c) för vilken målgrupp den avses och slutligen d) hur den 
finansierats. 29  
 
 
 
 
 
  (f)  
 
 
 
 (e) 

 

 (d) 

Samhällsorgan                   Huvudman             Fackliga organisationer 

Kapital 
 
Realkapital 
 
Arbete 
 
Råvaror 
Energi 
 
Kunskap 
”know-how”

Omvärld 
 
Marknad 
Avnämare 

Organisations- 
ledning 

Verksamhetsidé 
Affärsidé

Produktion 
Verksamhet 

(a)                    (b)      (c) 
 Figur 3 Modell av en organisation med kunskap som väsentlighetsfaktor30. 

 
Denna modell framhåller hur de olika parterna påverkar varandra för att tillgodose 
kunskapsfaktorn som sker i form av samverkan mellan samhällsorgan, huvudman och 
fackliga organisationer. I ruta a) anses kunskap vara en av flera nödvändiga 
produktionsfaktorer som hänger samman med produktion och verksamhet, b) som i sin tur har 
en nära relation till marknaden och eller avnämarna som beskrivs i ruta c. Ruta d) visar att 
verksamhetsidén och affärsidén är utgångspunkten för hur produktionsfaktorerna skall 
kombineras, vilken produktion som skall bedrivas och vilken marknad denna är menad för. 
Detta avgör i sin tur vilken riktning organisationen skall följa. För att organisationen skall 
fortleva behövs en ledning som utarbetar en plan för hur verksamhetsidén skall utvecklas d).31 
Organisationens ledning kan inte agera fritt utan har ett antal andra intressenter såsom 
huvudmän, fackliga organisationer och olika samhällsorgan, som intresserar sig för vad som 
sker i organisationen, som ledningen måste ta hänsyn till f).32  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
28 Forsberg et al. 1985, s.17 
29 Forsberg et al. 1985, s.18 
30 Forsberg et al. 1985, s.25 
31 Forsberg et al. 1985, s.24 
32 Forsberg et al. 1985, s.25 
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Här nedan följer en beskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 personalutbildning som ett spänningsfält ur funktions- och aktörssynpunkt.33

         Funktioner        Verksamhetsrelaterade Allmän vuxenutbild-          Arbetsmarknads -  
           Funktioner                         ningsfunktion                 politisk funktion  
Aktörer 

Samhället genom  
regering och riksdag 

Arbetsgivare 
a) Centralt 
b) Lokalt 

Fackliga  
organisationer 
a) Centralt 
b) Lokalt 

Den enskilde anställde 

 
Personalutbildningen är indelad i tre funktioner: Verksamhetsrelaterad funktion, Allmän 
vuxenutbildningsfunktion och Arbetsmarknadspolitisk funktion. 
 
• Verksamhetsrelaterad funktion – är avsedd för att tillgodose företagens behov av 

yrkesutbildad arbetskraft. Hit hör delvis yrkesmässig grund-, fort och vidareutbildning 
med mera.  

• Allmän vuxenutbildningsfunktion – är avsedd för samhället genom regering och 
riksdag, som är medel för samhällets sysselsättningsfrämjande åtgärder. 

• Arbetsmarknadspolitisk funktion – är avsedd för fackliga organisationer för att 
förbättra den anställdes villkor, som sker i form av att ställa hårdare krav på 
personalutbildningen genom ökat bestämmande och vidgat innehåll av allmänna 
ämnen med mera. Dock har den anställdes syn på behovet av och möjligheterna till 
personalutbildning ännu inte framhävts.   

 
3.4 Utbildningsbehovens aspekter 
Utbildningsbehovet är ett vitt begrepp som utgår ifrån generella uppfattningar. För att 
analysbehoven skall kunna tillfredställas krävs en viss kunskap om begreppet. Av denna 
anledning anses de synpunkter som lyfts fram vara väsentliga för valet av strategi för 
kartläggning av utbildningsbehov. Litteraturen definierar utbildningsbehov genom tre satser; 
1) ett bristtillstånd som kan fyllas ut med hjälp av utbildning, 2) Utbildningsbehovet måste 
kopplas till en viss situation för att upptäckas och 3) utbildningsbehovet kan ses ur olika 
aspekter beroende på vem den är avsedd för. Är det individen, organisationen eller samhället? 
Genom att beakta och behandla dessa uppfattningar om utbildningsbehov kan bästa möjliga 
utbildning uppnås. Här nedan ges en sammanfattning av dessa uppfattningar.34  
 
• Kvantitativa – kvalitativa utbildningsbehov  
Forsbergs definition på kvantitativa behov är: ”hur många har behov av en viss typ av 
utbildning på en viss nivå”, och kvalitativt är: ” utbildningens mål och innehåll”. Kvantitativt 
behov kan tillgodoses genom att målen och innehållet motsvarar behoven som föreligger, 
medan kvalitativa behov kan tillfredställas med hjälp av utbildningsinsatser. Det är viktigt 

                                                            
33 Forsberg et al, 1985, s.29 
34 Forsberg et al. 1985 sid. 54-55. 
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betänka att den ena inte utesluter den andra, då dessa är kopplade till varandra. 35

 
• Individorienterade, problem- och situationsorienterade samt normativa behov 
Utbildningsbehov indelas i tre synsätt: 
 

- Individorienterad – Fokus läggs på individens förmåga att utvecklas och 
förankringen till dennes upplevda behov. Individens handlingsutrymme är begränsat 
då utbildningsbehoven sammankopplas till tidigare erfarenheter av utbildning som 
begränsar den egna situationen.   

- Problem- och situationsorienterad - Handlar om att utbildningen bör ta form utifrån 
de situationer och problem som den anställde bemöter i eller utanför arbetet. Grunden 
i detta synsätt är att individen bör vara medveten om den möjliga uppkomsten av 
problem. Detta synsätt har fått mycket kritik då det utesluter möjligheten att få ta del 
av framtida kunskaper eftersom utbildningens funktion här blir att anpassa individer 
till den aktuella situationen.  

- Normorienterade – innebär att det finns givna regler för hur kompetenser skall vara 
uppställda. Och detta avgör utformningen på utbildningen.36   

 
• Behov på företagsnivå samt individnivå – intressantaspekten 
Ur företagens syn är produktionsfaktorn know-how den värdefullaste tillgången som företag 
söker. Organisationens främsta intresse är att kunskapen förefinns i företaget. Dock har det 
ingen betydelse vem som besitter den specifika kunskapen. Däremot ligger det i individens 
intresse att utbildningsbehoven ska ta sig uttryck i deras personliga utveckling, medan företag 
satsar på att utbildningsbehov tillgodoses i relation till arbetet för att kunna utföra en bra 
arbetsinsats. Ett problem som kan uppstå här är balanseringen av företagets behov av 
utbildning och individens önskemål om utveckling. 37

  
• Utbildningsbehov i ett tidsperspektiv   
Utbildningsbehoven ska sträcka sig över ett längre tidsperspektiv för att kunskaperna för 
problem- och situationsorienterad behov skall gälla. Just därför måste planeringen av 
utbildningen ta hänsyn till tillväxtbehoven, som innebär att utbildningsbehoven är kopplade 
till ”önskvärda kompetenser i framtiden”. Detta har blivit ett aktuellt ämne i dagsläget då 
strukturomvandlingen i arbetslivet medfört att tillväxtbehoven uppmärksammats alltmer. 38

                                                            
35 Forsberg et al. 1985, s.55 
36 Forsberg et al. 1985, s.56 
37 Forsberg et al. 1985,s. 57-58 
38 Forsberg, Hede, Lundmark och Söderström, 1984, sid. 59-60 
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4. Empiri 
Empiriavsnittet behandlar fakta från revisorsnämnden och en framställning av samtliga 
intervjuer samt ger en överskådlig sammanställning av enkäterna.  

4.1 Revisorsnämnden och dess kriterier på den teoretiska 
utbildningen  
Revisorsnämnden är en statlig myndighet som har två övergripande uppgifter. Uppgifterna 
består dels av att se till att det finns kvalificerade revisorer för att tillse företagsamhetens 
behov men även ha tillsyn över dessa.39  
 
4 § Den teoretiska utbildningen för revisorsexamen och högre revisorsexamen skall omfatta 
följande ämnesområden 
   1. räkenskaps- och förvaltningsrevision, 
   2. räkenskapsanalys, 
   3. extern redovisning, 
   4. koncernredovisning, 
   5. intern redovisning och ekonomistyrning, 
   6. intern revision och kontroll, 
   7. normer för upprättande av års- och koncernredovisning samt normer för metoder för       
värdering av balansposter och beräkning av resultatposter, 
   8. rättsliga och yrkesmässiga normer för lagstadgad revision och för dem som utför sådan 
revision, 
   9. associationsrätt, 
   10. lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott, 
   11. beskattningsrätt, 
   12. civil - och handelsrätt, 
   13. arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet, 
   14. informations- och databehandling, 
   15. organisationslära och nationalekonomi, 
   16. matematik och statistik, och 
   17. grundläggande principer för finansiering. 
   Utbildningen skall omfatta de ämnesområden som anges i första stycket 
9-17 i den utsträckning det har betydelse för revisionen.40

 
För att uppfylla den akademiska utbildningen för revisorexamen krävs 60 högskolepoäng i 
företagsekonomi. Utbildningen skall innefatta grundläggande kunskap om ekonomisk teori 
och metod, samt en påbyggnadskurs som bygger på finansiella kurser, som revision och 
ekonomistyrning. Utbildningen ska även omfatta 30 högskolepoäng i juridik där studenten får 
kunskap om bland annat rättsystemets struktur och juridisk metod. Dessa ges i kurser som 
handelsrätt och beskattningsrätt, samt 20 högskolepoäng i övriga obligatoriska ämnen, som 
nationalekonomi. Det skall även ingå en uppsats i valfritt ämne på nivån över 40 
högskolepoäng 41. Högskolepoängen är baserade på det gamla poängsystemet innan juli 2007.  
 

                                                            
39 Revisorsnämnden 2007-12-12 
40 Revisorsnämnden, 2007-09-11 
41 Revisorsnämnden, 2007-09-11 
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4.2 FAR SRS 
FAR SRS är en revisorsorganisation som utvecklar redovisningsrekommendationer och 
skapar förståelse för dessa. FAR SRS medverkar både nationellt och internationellt, där 
organisationen ger stöd åt medlemmarnas yrkesutövning genom att erbjuda utbildning och 
remissverksamhet för att skapa trovärdighet inom företagsamhet och samhälle.42 FAR SRS 
driver även ett helägt dotterbolag, IREV (utbildningsföretag), som har till syfte att tillgodose 
ekonomiutbildningar inom revisionsbranschen. 43

 

4.3 Intervju med Gabriella Olsson på KPMG 
Gabriella Olsson är student och rekryteringsansvarig på KPMG. Hennes tjänst går ut på att 
kommunicera och beskriva vad KPMG står för. Vid anställning tittar företaget mycket på 
personlighet och utgår ifrån tre viktiga faktorer; social kompetens, affärssinne och 
intelligens/kompetens. Olsson påpekade att dessa faktorer är väldigt svåra att mäta, därför 
menar hon att det enda sättet för företaget att mäta intelligens och kompetens, är genom 
individens betyg. Därför läggs stor fokus på betygen, och att bara gå ut med G menar 
Gabriella är att man inte ansträngt sig hårt och därför satsar KPMG på studenter som har 
slutbetyg VG. Har man inte alla VG så anser hon att individen ska ha sysslat med annat vid 
sidan om, som att arbetat eller varit med i en kårverksamhet. Detta menar hon skapar en 
komplett insamling som kan jämföras med VG-snittet. Enligt Olsson förväntar sig KPMG inte 
så mycket av den nyanställda, eftersom den examinerade inte har nytta av den utbildningen 
som ges i högskolorna i bolaget. Utbildningen från högskolan/universitet är en ”biljett” in i 
företaget menar hon, där individerna omformas efter verksamhetsinnehållet. Stort fokus läggs 
även på den sociala kompetensen,  -vem är individen? Är individen social kompetent? Är 
han/hon säljande, trevlig, spontan och framåtriktad? Dessa tre faktorer utgår KPMG från vid 
rekryteringstillfället.  
 
Olsson påpekade att de värdesätter både teoretiska och praktiska kunskaper. De har samma 
krav på de teoretiska kunskaperna som revisorsnämnden har för att kunna bli godkänd revisor  
vid ansökning hos KPMG. De praktiska kunskaperna har även en stor betydelse vid 
anställning då olika praktiska kunskaper bygger olika typer av personligheter. Hon antydde att 
en mix av båda kunskaperna är väldigt viktig, dock har KPMG svårt att anställa någon som 
inte uppfyller de teoretiska kraven. Alla kurser som revisorsnämnden har som krav ska finnas 
i betygsamlingen, och KPMG godkänner inte tillgodoräknade poäng. Kurser som saknas kan 
ges som interutbildningar men KPMG strävar efter en komplett betygsamling.  
 
På KPMG utförs det inga personlighetstester och inga Case (grundläggande tester inom 
redovisning) vid rekrytering, utan Olsson går på känslan. Olsson menade även att 
personlighetstester i ett antal fall inte visar sig vara det rätta medlet att mäta personlighet. En 
viktig detalj är att personen ska ha de värderingar som passar in med KPMG. 
 
KPMG har extremt många internutbildningar, kurser och input som de anställda är tvungna att 
ta en del av och som sker kontinuerligt. Denna metodik är till för att hålla sig uppdaterad och 
bidra till en arbetsutveckling. På detta sätt får de nyanställda ”Know-how” av företaget. 
Internutbildningarna består bland annat av grundläggande revisionskurs, skattekurser och en 
massa andra kurser som de nyanställda skickas på och uppdateringen sker hela tiden under 
den tiden som anställde jobbar på KPMG. Internutbildningarna är inga repetitioner på 

                                                            
42 FARSRS 2007-12-12 
43 IREV. 2007-12-20 
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utbildningarna från universitet/högskolan, utan sker på en helt annan nivå och är mer 
praktiska.  
 
För Olsson är det av betydelse att den nyanställda ska vara införstådd med verksamhetens mål 
och innehåll, detta för att studenten skall kunna avgöra på förhand ifall arbetet är lämpad för 
dennes profil. Ett sätt att förverkliga detta är genom att ge ut information om vad KPMG står 
för, via event och föreläsningar. Bolaget har ett stort samarbete med högskolorna och 
universiteten men ”det går ju inte att samarbeta med alla högskolor i hela Sverige” nämner 
Olsson, därför har KPMG deras ”huvudsamarbetsskolor” där samarbetet sker ganska 
effektivt, som Stockholms- och Lunds universitet. Samarbetet går till på så sätt att det finns en 
direkt dialog mellan studenter och KPMG, där dialogen sker via en aktiv kårverksamhet, 
genom olika Casetävlingar, företagsdagar och olika engagemang, för att hålla igång den 
aktiva dialogen. Men de arbetssökande på KPMG behöver inte vara rädda för att samarbetet 
med skolorna ska påverka KPMGs val på rekrytering, eftersom alla har lika stor chans att bli 
rekryterad. Just därför har det ingen betydelse ifall den arbetssökande är från Södertörns 
Högskola, där samarbetet är svagt, eller från Stockholms universitet där samarbetet är starkt. 
Olsson påpekade även att universiteten som är högt prioriterade leder till att fler sökande från 
samarbetsskolorna ansöker till KPMG, eftersom de har skapat sig en bild av företaget. 
 
KPMG rekryterar få under deras rekryteringsperioder för att ta hand om dessa och undvika att 
den nyanställda upplever att den är en i mängden. Därför arbetar de nyanställda i olika 
avdelningar, där varje avdelning består högst av tre nyanställda. KPMG placerar nyanställda i 
avdelningar som besitter liknande kvalifikationer för att matcha profilerna med avdelningarna 
och därefter byggs olika team. Genom detta så visar individerna vad de går för och kan visa 
vilka utbildningsfärdigheter de besitter, men samtidigt så måste individen anpassa 
kunskaperna med gruppens. För att den nyanställde inte skall hamna på villovägar så utdelas 
en fadder till var och en av dem. Under den första perioden följer faddern konstant med och 
hjälper den anställde med arbetsuppgifterna. Allt eftersom den nyanställda känner 
självsäkerhet med arbetsuppgifterna släpper faddern lite av ansvaret, men fortfarande fattas 
besluten i gruppen. Därför är samarbetsförmågan avgörande på KPMG.  
 
Olsson påpekar än en gång att höga krav ställs på de nyanställda och därför är de i mer behov 
av kvalitativa än kvantitativa utbildningsbehoven, eftersom de hellre rekryterar få än för 
många och satsar helhjärtat på dem så att de utför ett så bra arbete som möjligt, det vill säga 
kunna leverera kundens uppdrag. 
 
KPMGs framtida planer gällande kompetensutvecklingen i universitet/högskolor sker genom 
att de försöker hålla en aktiv dialog sinsemellan. Olsson erkänner att effektiviteten kanske inte 
är den bästa men de försöker. Ett exempel som håller KPMG effektivt är genom Casetävlingar 
på högskolor som de har ett starkt samarbete med. Genom detta menar Olsson att studenterna 
får utföra teorin i praktik och samla på sig färdigheter.  
 

4.4 Intervju med Tobias Stråhle på Öhrlings 
Tobias Stråhle är auktoriserad revisor sen fem och ett halvt år tillbaka. Hans position i 
företaget är gruppchef inom assourance som arbetar åt börsnoterade bolag. Deras uppgifter är 
att skapa innovativa, högkvalitets- och kostnadseffektiva lösningar. Vid rekrytering tittar 
Öhrlings på tre delar, det personliga brevet, meriter och den teoretiska utbildningen. Stråhle 
menar att det är viktigt för dem att få en samlad bild av personen. Tyngst väger det personliga 
brevet som graderas genom innehållet från betyg och meriter. ”Den teoretiska utbildningen 
kan ses som en plattform, medan det praktiska ses som självstärkande bild av personen” 
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nämner Stråhle. Därför menar han att det är viktigt att mixa dessa två. Trots att Stråhle 
påpekar att den teoretiska utbildningen för godkänd revisor bör uppfyllas, finns undantagsfall 
där företaget anställer studenter som saknar vissa ämnen från revisionsnämndens uppställda 
kriterier. Men det är sällan detta händer eftersom det blir för tungt för den anställde att 
samtidigt utföra arbetsuppgifter och läsa kurser.  
 
Stråhle menar att det är viktigt för studenten att vara införstådd med företagets innehåll och 
mål, för att få en förståelse för vad företagets interna mål är, och kunna ha en inblick i hur 
företagskulturen är uppbyggd. Detta för att ha en samstämmighet med företagets arbetspolicy.  
För Öhrlings är det viktigt att studentens värderingar matchar företagets för att undvika 
problem. Detta förklarar han genom en ”moralisk kompass” där den anställda skiljer rätt 
riktning från fel riktning. Stråhle påpekar även att studenten måste ge ett bra intryck vid 
anställning. En viktig variabel vid anställning är personlig försäljning, det vill säga att kunna 
fånga Öhrlings intresse genom att visa att denne är rätt man/kvinna för arbetet. Därför är den 
sociala kompetensen oerhört viktig, då uppdragsgivarna har olika roller som den anställda 
skall kunna anpassa sig till. Öhrlings filosofi är ”Tearing work” som handlar om att 
medarbetarna alltid arbetar i grupper. Därför är samarbetsförmågan ett måste för att kunna 
arbeta på Öhrlings. Stråhle menar att utbildningskunskaperna inte kan ses som kompletta, 
utan mer som en sorts verktygslåda i arbetslivet. Varje år skickar företaget de anställda på två 
veckors kurs inom det område de arbetar med, för att bygga på kunskaperna. Detta sker 
årligen. Dessutom har de löpande seminarietillfällen som dyker upp vid önskvärda behov som 
ledarskapsfrågor, skattefrågor etc. Stråhle anser att utbildningen bidrar till att den nyanställde 
inhämtar nya och färska idéer från kunskapsvärlden. Detta kompletteras genom att 
tillvaratagande av erfarenheter från kunniga medarbetare på arbetsplatsen. Genom detta kan 
var och en bidra med något och kunskapen överförs till varandra. Dock gäller det för 
medarbetaren att inte komma i konflikt med företagets innehåll och därför är det viktigt att 
iaktta försiktighet vid framföring av idéer.  
 
Öhrlings har en planeringstid för kommande år gällande den nyanställdes arbetsupplägg. 
Första året tilldelas grundläggande arbetsuppgifter som liknar universitetens/högskolans 
övningsuppgifter till den nyanställda, och denne får en coach som följder med på den fortsatta 
karriärutvecklingen. Coachen ses som en handledare för den nyanställde och ser till att denne 
inte hamnar på villospår. Andra året får den anställde, mer ansvar och får lösa uppgifter helt 
själv. Inom varje uppdrag finns det en tydlig coach som är anpassad för specificerade 
uppdrag. På Öhrlings existerar tydliga definierade roller inom coaching och detta kan 
beskrivas som en hierarki. Däremot menar han att hierarkin inte sätter stopp för 
kommunikationen mellan ledare och anställd, eftersom den är decentraliserad.  
 
Öhrlings huvudmål är en fortsatt tillväxtstakt som består av två faktorer, efterfrågan på 
tjänster, och Öhrlings leverans på timmar. Öhrlings blandar både kvalitativa och kvantitativa 
utbildningsbehov då det kvalitativa utbildningsbehovet kännetecknas av att den anställde har 
rätt typ av utbildning, inställning, gemensamma intressen och värderingar med bolaget. 
Medan den kvantitativa utgörs av en rekrytering av personal.  
 
Stråhle påpekar att det inte finns något direkt samarbete med högskolor/universitet, utan de 
förläsningar som arrangeras vid universiteten sker via kontakter. Däremot har företaget en 
bunden kontakt med tre kända universitet, Umeå, Karlstad och Handelshögskolan i 
Stockholm. Öhrlings erbjuder att sponsra olika professurer på Umeå och Handels, medan 
Karlstad köper deras tjänster i form av föreläsningar. Stråhle poängterar att Öhrlings syfte 
med att föreläsa på universitet/högskola är ett sätt att marknadsföra bolaget. En intressant 
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aspekt som han för fram är att bolaget endast följer revisorsnämndens utveckling på 
utbildningskraven, men även organisationer, som FAR SRS har ett stort inflytande gällande 
utvecklingen. Av denna anledning har Öhrlings ingen dialog om den framtida kompetensen. 
Stråhle menar även att högskolor sköter läroplanen på egen hand utan något inflytande från 
Öhrlings.     
 
4.5 Intervju med Barbro Bolander på Lindebergs Grant Thornton 
Barbro Bolander är personalansvarig på Lindebergs. Vid anställning så utgår Lindebergs ifrån 
studentens teoretiska kunskaper som skall innefatta samtliga kurser som är obligatoriska på 
universitet/högskolan för godkänd revisor. Detta för att studenten skall skapa sig en grund om 
vad redovisning och revision innebär. Mindre fokus läggs på de praktiska kunskaperna, 
eftersom det är sällan som nyexaminerade besitter sådana. Dock tittar Lindebergs på vad 
studenten har varit engagerad i, vilket ”liv” studenten har haft utanför studierna. Har 
studenten varit engagerad i olika studentföreningar eller annat som visar på att individen har 
ett brett socialt intresse? Vid anställning söker Lindebergs de personer som skulle kunna passa 
in i deras verksamhet eftersom företaget är ganska prestigelöst och kunden är i fokus. Därför 
söker de inte studenter som strävar efter att uppnå egen karriärutveckling, utan istället söker 
Lindebergs efter studenter som accepterar deras regler och arbetssätt. Hon menar att det är 
viktigt att den nyanställde ska utvecklas för kundens skull och företagets framgång. En annan 
del av anställningen som Lindebergs koncentrerar sig på, är att studenten ska vara intresserad 
av dem, och att de ska vara införstådda med verksamheten. Vid intervjun skall studenten ha 
varit inne på deras hemsida och läst på vad verksamheten står för. Detta för att studenten skall 
kunna avgöra ifall detta är något denne vill arbeta med, och för att se till att denne kommer att 
trivas på sin arbetsplats.   
 
Bolander är medveten om att alla individer har olika värderingar och kunskaper, därför är det 
vikigt att värderingarna ska stämma överens med verksamhetens etik och moral. Detta 
försöker Lindebergs ta reda på under intervjusammanhanget. Hon påpekar även att stor 
samarbetsförmåga och social kompetens är viktigt men om hon ska precisera så är förmågan 
att kunna bygga relationer och vårda dessa viktigare i sådan typ av verksamhet. Bolanders 
egna ord säger allt: ”här behöver den anställde inte bara vara charmig i fem minuter och 
kunna sälja sig själv, utan här behövs snarare en uppbyggnad av relationer och förtroende med 
kunderna, som är det främsta skälet till att kunder återkommer. Mestadels av arbetet hos 
Linderbergs sker i gruppform och då är samarbetsförmåga ett måste och samarbetet med 
kunder skall ske effektivt”  
 
Angående huruvida studentens utbildningskunskaper är tillräckliga eller inte för verksamheten 
är ganska svårt att avgöra, men Barbro har inte hört att studenterna har haft bristfälliga 
kunskaper. Lindebergs kan även gå med på att anställa nyexaminerade som saknar en del 
kurser men bara förutsatt att de tänker komplettera och ta igen kurserna och att de gör det på 
sin egen fritid. Bolaget har även ett omfattande internt utbildningsprogram, och dessa 
program riktar in sig på vilket område som den anställde vill göra karriär i, till exempel 
revision eller redovisning. Dessa program sker i form av olika utbildningssteg under flera år, 
mellan en till två veckor per år. En del av utbildningsprogrammen är även till stor hjälp på så 
sätt att den anställde har möjligheten att välja att utbilda sig till godkänd eller auktoriserad 
revisor. Dessa program byggs efter IREV krav, som i sin tur bygger på FAR SRS och 
revisorsnämnden om vad som är nödvändig kompetens för att kunna skriva prover för 
godkänd eller auktoriserad revisor. Internkurserna ses som påbyggnader av kurserna som har 
lästs vid universitetet/högskolor, eftersom utbildningarna i skolorna är ganska grundläggande, 
menar Bolander.  
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Anställningar på Lindeberg uppkommer efter önskade behov, det vill säga så snabbt 
verksamheten är i behov av personal, anställer dem där ett visst behov av en viss kompetens 
efterfrågas. Rekryteringen sker därmed året om, så snabbt ett behov uppstår så anställer 
Lindebergs personal. Alla nyanställa i verksamheten får en handledare som är med dem en 
period, för att få individen att känna sig säker och veta hur arbetssättet går till. Handledare 
följer med tills den nyanställd och när hon/han känner sig självgående börjar de arbeta i 
uppdrag och för varje uppdrag finns det en uppdragsansvarig där denne fungerar som en 
handledare.  
  
Lindebergs har en hel del samarbeten med universitet och högskolor runt om i landet, 
Stockholms universitet, Umeå och Falun med flera. Här i Stockholm är Lindebergs sponsorer 
för Stockholms universitet och har ett starkt samarbete med dem. Samarbete sker genom olika 
föreläsningar och studentinbjudningar i form av att studenter besöker kontoren där de får 
chansen att ta del av Lindebergs arbetssätt. Detta är ett sätt för Lindebergs att erbjuda 
studenterna att omsätta teori i praktiken. Ett sätt att genomföra detta är genom olika 
Casestudier med verksamhetens medarbetare. Men detta påverkar inte anställningen, det vill 
säga det har ingen betydelse för vilken skola studenten har gått i, utan den personliga ansökan 
och vad man har för mål när man söker till dem avgör ifall studenten har fått tjänsten eller ej.  
 
Barbro nämner till sist att Lindebergs inte kommer ha en dialog om den framtida 
kompetensen med de olika högskolorna. Eftersom Lindebergs som ett enskilt företag inte kan 
påverka upplägget i skolorna, utan det är revisorsnämnden och FAR SRS som är med och 
påverkar detta.  
 
4.6 Sammanställning av begränsad attitydstudie 
 Starkt Lagom starkt Lagom Lagom svagt Svagt 
Sifferskala 1 2 3 4 5
Fråga 1 Befattning 2 5 2  1
Fråga 2 
Kvalificerade 
arbetsuppgifter 1 6 3   
Fråga 3 
Kunskapsutövning 4 4 2   
Fråga 4  
Initiativtagande 2 3 5   
Fråga 5 
kunskapskapacitet 6 3 1   
Fråga 6 Påverkan  7 2  1
Fråga 7 Utbildning 
- befattning 3 3 4   
 
Tabellen visar att av de sju frågorna som besvarades av de 10 respondenterna (se bilaga 1) har 
lagom starkt ett övertag till skillnad från de fyra andra påståendena, där frågorna 1, 2 och 6 
ligger på ett lagom starkt positivt påstående. Däremot ligger fråga fem på ett starkt positivt 
påstående. Författarna kan även avläsa en likställd svarsfrekvens mellan starkt och lagom 
starkt på fråga nummer tre. Av detta kan författarna tolka att svarsfrekvensen ligger på ett 
positivt attitydgenomsnitt.  
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Relevanta ämnen för ditt nuvarande arbetsområde? 
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I diagrammet framgår det tydligt att de mest använda ämnena i de anställdas nuvarande 
arbetsområde är beskattningsrätt och normer för upprättande av års- och koncernredovisning 
samt normer för metoder av balansposter och beräkning av resultatposter. Dock kan 
författarna tyda från resultatet att ämnena arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet, 
matematik och statistik, organisationslära och nationalekonomi, civil och handelsrätt och 
lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott är mindre användbara. I övrigt 
kan författarna konstatera ett jämnt flöde mellan resterande ämnen.            
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5. Analys 
Under analysavsnittet kommer datainsamlingen att appliceras på de utvalda teorier som har 
framtagits för undersökningen.  
 

5.1 Humankapitalteorin – kompetensförsörjning 
 

 

 
 
 
                      Individfaktorer                            Handlingsutrymme 

Påverkan   

 

Lärande    Kunskaps- 
utveckling    

Kunskapsan
vändning  

 
En viktig ståndpunkt som uppmärksammas i lärandeorganisationer är kompetensutvecklingen 
för personalen som bäst uppnås genom olika utbildningsbehov och erfarenheter, som i sin tur 
kan kopplas till de teoretiska och praktiska kunskaperna som bolagen kräver. Detta indikerar 
också de tre utvalda bolagen, där de teoretiska kunskaperna värdesätts mest, eftersom bolagen 
är tvungna att följa revisorsnämndens krav på samtliga kriterier för godkänd revisor. Dock 
uppstår det skillnader mellan bolagen gällande kunskaperna, då främst Olsson på KPMG 
antyder att studenter med höga betyg, väl godkänd i snitt, ofta leder till anställning. Hennes 
motivering till detta var att höga betyg tyder på en ansträngningsvilja, vilket leder till 
ambitiösa medarbetare. Däremot syftar hon på att studenter med betyget godkänd i snitt har 
lika stor chans att bli rekryterade, ifall dessa involverar sig i kårverksamheter eller arbetat vid 
sidan om. På Öhrlings läggs tyngd på en blandning av de teoretiska och praktiska 
kunskaperna, då de teoretiska kunskaperna kan ses som en plattform medan de praktiska ses 
som en självstärkande bild av personen. På Lindebergs läggs mindre fokus på de praktiska 
kunskaperna, då Bolander menar att det är sällan nyexaminerade studenter besitter sådana 
kunskaper. Däremot värdesätts de teoretiska kunskaperna mest, eftersom de skapar en 
grundlig redovisnings- och revisionsförståelse.   
 
Påverkan hos de anställda i bolagen påminner ganska mycket om varandra, där den anställda 
skickas årsvis på olika interna kurser. KPMG, till skillnad från Lindebergs och Öhrlings, har 
löpande internutbildningar medan de andra två har endast tvåveckors utbildningar om året.   
Däremot kompletterar Öhrlings med löpande seminarietillfällen vid önskvärda behov. 
Majoriteten av de nyexaminerade upplever att utbildningskunskaperna överensstämmer med 
den aktuella befattningen. Av detta kan författarna tolka att deras utbildningskunskaper är 
tillräckliga för att utöva kunskapsanvändning, till skillnad från bolagen som anser att de måste 
vidareutvecklas. En annan synvinkel som de nyexaminerade framför, är att de upplever att de 
har tillräckligt med kunskaper för att kunna påverka arbetsuppgifternas upplägg. Det 
författarna kan upptäcka här, är att bolagets och de nyexaminerades syn på detta är oenig, då 
bolagen har klara regler på hur arbetsupplägget ser ut, medan de nyexaminerade påstår att de 
kan ta del av upplägget. Utifrån dessa utbildningsmöjligheter bildas lärande, där den anställda 
utökar sin kompetensbas, som i sin tur beblandas med tidigare kunskaper och erfarenheter, 
som ger upphov till en kunskapsutveckling. Författarna citerar Stråhles ord ”utbildningen 
bidrar till att den nyanställda inhämtar nya och färska idéer från kunskapsvärlden… Genom 
detta kan var och en bidra med något och kunskapen överförs till varandra”. Även detta kan 
författarna tolka ifrån KPMG:s intervjumaterial där Olsson påpekar att de nyanställda indelas 
i team där medlemmarna tar till sig av andras kunskaper, men samtidigt delar med sig av sina 
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egna. Kunskapsanvändningen kommer till nytta då den anställde arbetar självständigt, detta 
håller de tre bolagen med om. Dock finns det en liten skillnad mellan bolagen, då två av dessa 
anser att handledaren bör släppa taget om den nyanställde när denne känner sig självgående 
och säker, menar Bolander och Stråhle, medan Olsson hävdar att handledaren skall finnas 
tillgänglig under hela karriärutvecklingen. Handlingsutrymmet beskrivs genom en gräns 
mellan kunskapsutvecklingen och kunskapsanvändningen. Det nämns inte hur 
handlingsutrymmet används på KPMG och Lindebergs, men på Öhrlings så svarar Stråhle att 
det finns tydliga definierande roller, som är uppbyggd i en hierarkisk form. Trots detta 
tydliggör Stråhle att kommunikationen sker horisontellt.  Däremot anger de nyexaminerade att 
utbildningsfärdigheterna ger möjligheter att ta egna initiativ, som bekräftas utifrån 
enkätmaterialet. Detta uppfattar författarna såsom att de nyexaminerade har ett ganska fritt 
handlingsutrymme, dock inom rimliga ramar. 
 
 
5.2 Kompetensblomman 

 

• Yrkesteknisk kompetens är obligatorisk hos Lindebergs, Öhrlings och KPMG. De ämnen 
som högskolor/universitet tillgodoser är samtliga uppställda kriterier från 
revisorsnämnden (se 4.1 i empirin). Trots att dessa kurser är obligatoriska kan bolagen 
acceptera undantagsfall, exempelvis då studenten saknar en eller två kurser på ett villkor 
att dessa studenter avklarar kurserna på egen fritid enligt Lindebergs och Öhrlings. 
Öhrlings anställer sällan studenter med inkompletta betygsamlingar, då Stråhle påpekar 
att det är krävande att utföra både arbetsuppgifter och läsa upp kurser samtidigt. Däremot 
poängterar Olsson ifall studenten saknar behörighet i ett visst ämne kan den ges ut i form 
av en internkurs, dock strävar KPMG efter en komplett betygsamling. 

 
• Strategisk kompetens har en jämlik innebörd för alla tre bolag, samtliga är överens om att 

studenten, vid rekryteringstillfället skall vara införstådd med företagets mål och innehåll. 
Det förekommer vissa skillnader mellan bolagen. KPMG anser att detta leder till att den 
anställda i fråga har möjlighet att avgöra ifall arbetet passar med dennes profil. Ett sätt att 
förmedla verksamhetens mål och innehåll är genom att arrangera olika events och 
föreläsningar, menar Olsson. Öhrlings däremot menar att det är av betydelse för 
studenten att ha läst på om företagets innehåll och mål, delvis för att få förståelse för hur 
företagskulturen är uppbyggd, men framförallt för att ha en samstämmighet med 
företagets arbetspolicy. Lindebergs påpekar att en påläst student är ett tecken på ett starkt 
intresse för företaget, där ett sätt att inhämta information är genom Lindebergs hemsida. 
Bolander poängterar att en student som är införstådd med verksamhetens mål och 
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innehåll har bättre möjligheter att avgöra om denne kommer att trivas på sin arbetsplats 
eller inte.  

 
• Personlig kompetens/förhållningssätt värderas högt inom de tre bolagen. Lindebergs, 

KPMG och Öhrlings anser att den anställdes värderingar, etik och moral måste matcha 
bolagens. Stråhle exemplifierar detta genom en ”moralisk kompass”, det vill säga att 
kunna skilja rätt riktning från fel riktning.  

 
• Social kompetens är oerhört viktig i alla tre bolagen. På KPMG utgår Olsson från tre 

faktorer vid anställning; social kompetens, affärssinne och intelligens/kompetens. Stor 
fokus läggs på den sociala kompetensen då den bevisar vem individen är, det vill säga är 
denne säljande, spontan, framåtriktad med mera. På KPMG arbetar medarbetarna ständigt 
i grupper och därför är samarbetsförmågan ett måste. På Öhlings är det oerhört viktigt att 
besitta den sociala kompetensen, då en viktig variabel är personlig försäljning, det vill 
säga personen ska kunna ”sälja” in sig i företaget genom att bevisa att denne är rätt man 
eller kvinna. Detta följer även med in i uppdragen då uppdragsgivarna innehar olika roller 
som den anställda skall kunna anpassa sig till, samt fånga deras intresse. Öhrlings filosofi 
är ”Tearing work”. På Lindebergs är den sociala komptentens även en viktig komponent i 
verksamheten, då Bolander menar att den anställda skall ha förmågan att kunna bygga 
relationer och vårda dem. Därför är samarbetsförmågan ett måste,  den större delen av 
arbetet sker i gruppform, där kunden sätts alltid i fokus.    
 

• Funktionell kompetens är integrationen mellan de fyra ovannämnda punkterna. Utifrån de 
ovannämnda punkterna kan författarna konstatera att en integration mellan de fyra 
komponenterna är avgörande vid rekrytering då bolagen söker efter dessa.  

 

5.3 Vad är personalutbildning 
 

 
 
  (f)  
 
 
 
 (e) 

 

 (d) 

Revisornämnden          Universitet/högskolor         FAR SRS 

Kapital 
 
Realkapital 
 
Arbete 
 
Råvaror 
Energi 
 
Kunskap 
”know-how”

Omvärld 
 
Marknad 
Avnämare 

Revisionsbolag 

Verksamhetsidé 
Affärsidé

Produktion 
Verksamhet 

  (a)                  (b)      (c)   

Revisionsbolagen styrs av en statlig nämnd, den så kallade revisorsnämnden, som beslutar om 
vilka krav som skall innefatta i de ämnen som universitet/högskolorna tillgodoser. Under 
revisorsnämnden bedrivs en organisation för revisorer, FAR SRS, som har en påverkan på 
revisionsbolagen, detta intygar Stråhle, då han själv är medlem i FAR SRS. Aktörerna, 
revisorsnämnden, FAR SRS och de tre bolagen, samspelar om hur kunskapsfaktorn skall 

21 



 

komma till användning i näringslivet. Samspelet mellan aktörerna sker genom att tillgodose 
internutbildningar som byggs efter IREV (ekonomi- och revisionsutbildning) som i sin tur 
bygger på FAR SRS och revisorsnämndens krav för godkänd revisor och auktoriserad revisor, 
enligt Bolander. Även KPMG och Öhrlings konstaterar att know-how är en nödvändig 
produktionsfaktor i verksamheten. Däremot har bolagen skilda åsikter om hur den kommer till 
användning. Enligt Bolander har hon inte upplevt några bristfälliga kunskaper hos de 
nyanställda, däremot utökas know-how genom att skicka de anställda på omfattande 
utbildningsprogram för att kunna hantera arbetsuppgifter. Även Olsson intygar att know-how 
är viktig produktionsfaktor, där den uppkommer genom internutbildningar som sker löpande, 
trots detta syftar hon på att anställda med tidigare inskaffning av know-how från 
universitet/högskolor inte tillämpas på arbetsplatsen, utan är bara en ”biljett” in i företaget. 
Öhrlings anser att en utbildning inte ger en komplett kunskapssamling, utan kan ses som en 
plattform och därför måste denna kunskapssamling påbyggas, som även här sker i form av 
interna utbildningar.  
 
Det finns en samverkan mellan varje enskilt bolag och universitet/högskolor. KPMG har ett 
stort samarbete med de stora universiteten/högskolor såsom Stockholm och Lund, där 
samarbetet sker effektivt via olika Casetävlingar och events. Detta leder till en aktiv dialog 
med skolan och studenter. På Öhrlings finns det en samverkan men inget direkt samarbete, 
där dee sponsrar professurer till exempelvis Handels men även säljer sina tjänster i form av 
föreläsningar till universitet/högskolor. Lindebergs såsom KPMG har ett stort samarbete med 
universitet/högskolor runt om i landet. Samarbetet sker via olika försäljningar och 
studentinbjudningar.     
 
Enligt Forsberg kan personalutbildningen delas in i tre olika funktioner: 

• Verksamhetsrelaterad funktion används genom att tillgodose kurser för de anställda i 
syfte att kunna hantera förändringar från omvärlden. Detta kan verifieras genom att 
Lindebergs, KPMG och Öhrlings ständigt skickar anställda på interna kurser. 

 
• Allmän vuxenutbildningsfunktion kan kopplas revisorsnämnden, som ställer krav på 

innehållet i studentens utbildning (se 4.1 i empirin), som i sin tur är grunden för 
revisionsbolagens kriterier för godkänd revisor. Bolagen måste därför ta hänsyn till 
revisorsnämndens förändringar. 

 
• Arbetsmarknadspolitisk funktion består av FAR SRS, som tidigare nämndes, är en 

organisation som har i uppgift att skapa rättvisa villkor för den anställda.  
   
5.4 Utbildningsbehovens aspekter; 
• Kvantitativa – kvalitativa utbildningsbehov  
Författarna märker av att det uppstår skilda uppfattningar angående vilket utbildningsbehov 
som värdesätts högst. Olsson menar att rekryteringen sker löpande, där KPMG hellre 
rekryterar för få än för många för att kunna skapa en trygg miljö för den nyanställda, men 
även för att skapa bättre prestationsmöjligheter. Därmed kan författarna konstatera att KPMG 
värdesätter den kvalitativa framför den kvantitativa. Lindebergs liknar KPMG:s uppfattning 
till en viss del, dock sker rekrytering vid de tillfällena då en viss kompetens saknas, det vill 
säga vid önskvärda behov. Öhrlings klassas som ett tillväxtföretag, därför menar Stråhle att en 
beblandning av kvalitativa och kvantitativa är ett måste. Där den kvalitativa kännetecknas av 
rätt typ av utbildning, inställning, gemensamma intressen och värderingar med bolagen medan 
kvantitativa utgörs av en rekrytering av personal.  
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• Individorienterade, problem- och situationsorienterade samt normativa behov 
I denna del behandlas det individorienterade synsättet som är kopplat till de nyanställdas 
uppfattning och det normorienterade synsättet som är anpassat till revisorsnämndens 
uppställda kriterier. Dock utesluts det problem- och situationsorienterade synsättet, då det inte 
kommer till någon användning i studien. Utifrån den begränsade attitydstudien anges att de 
nyexaminerade uppfattar sin nuvarande befattning som bra, det vill säga att de trivs med sin 
tjänst. Det färdigställda enkätmaterialet visar även att de nyexaminerades arbetsuppgifter ger 
dem tillfälle att utnyttja sitt kunnande då majoriteten instämde med detta (se bilaga 1, fråga 5). 
Därför kan författarna intyga att individens handlingsutrymme inte begränsas av 
utbildningsfärdigheterna, utan kan mer ses om ett verktyg för det kommande yrkeslivet. 
 
Gällande det normorienterade synsättet utformas utbildningsbehoven utifrån revisorsnämnden 
som har befogenhet att bestämma hur kompetenserna ska vara uppställda.  
 
• Behov på företagsnivå samt enskilda individnivå – intressantaspekten  
Lindebergs verksamhet kännetecknas som prestigelös där kunden står i fokus. Därför menar 
Bolander att det är viktigt att den nyanställde är överens om att arbeta efter deras regler och 
inte vara karriärisk för sin egen utan för företagets skull. Både Öhrlings och KPMG förklarar 
att det är ett måste för den nyanställde att anpassa sig efter de värderingar som definieras av 
dem. Även de nyexaminerade instämmer till en viss del, då majoriteten anser att 
arbetsuppgifterna är kvalificerade för dem, samt att de får tillräcklig användning för sina 
kunskaper, idéer och färdigheter i arbetsuppgifterna. Detta tyder på att de nyexaminerade är 
”nöjda” med deras personliga utveckling, samt att balanseringen av företagets behov av 
utbildning och individens önskemål om utveckling är i jämvikt. 
 
Enligt de nyexaminerade besitter de tillräckligt med tidigare utbildningskunskaper för att 
kunna påverka arbetsuppgifternas upplägg, som kan relateras till individens önskemål om 
utveckling. Detta kan dras parallellt med deras personliga utveckling, vilket visar att 
majoriteten instämmer med detta då sju av tio angav att det är ”lagom starkt” (se tabell i 
empirin).  
 
• Utbildningsbehov i ett tidsperspektiv   
KPMGs framtida mål är att engagera de universitet/högskolor där samarbetet är starkt, främst 
genom olika Casetävlingar och att hålla en aktiv dialog med dessa. Lindebergs och Öhrlings 
har inte utarbetat några planer för framtida kompetensutvecklingar, eftersom de inte kan 
påverka läroplanen då de statliga institutionerna sköter detta.  
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6. Slutsats 
Slutsatsen som kan dras utifrån problemformuleringen ”Hur väl sammanfaller 
utbildningskraven med arbetsmarknadens krav?” är att den sammanfaller inom rimliga ramar; 
 

• Revisionsbolagens främsta eftersökta kvalifikation är den sociala kompetensen som 
delvis återspeglar individens rätta jag. Den är även avgörande för karriärutvecklingen 
eftersom relationer byggs upp med kunder och medarbetare och just därför gäller det 
att kunna besitta den för att ta sig an olika roller. Medarbetarna arbetar ständigt i team 
och just därför är det oerhört viktigt att vara samarbetsvillig och lyhörd. Etik, moral 
och värderingar prioriteras högt hos revisionsbolagen, då de anställda skall följa 
samma fotspår som revisionsbolagen för att undvika konflikter.  

 
Den strategiska kompetensen avgör ifall den nyexaminerade är rätt man/kvinna för 
arbetet eftersom den visar på en självsäker och motiverad person genom att denne 
visar sig vara införstådd med revisionsbolagens mål och innehåll. Revisionsbolagen 
kräver att de nyexaminerade skall erhålla yrkesteknisk kompetens eftersom den 
statliga myndigheten, revisionsnämnden, inte tillåter revisionsbolagen att anställa 
studenter som inte fullbordar den teoretiska utbildningen för godkänd revisor. Dock 
förekommer det vissa undantagsfall vid rekrytering. En anställd kan sakna en eller två 
kurser på villkoret att studenten avklarar kurserna på egen fritid. Två av bolagen 
upplever att den teoretiska kunskapen inte kommer till någon nytta på arbetsplatsen, 
trots detta anser KPMG att de praktiska erfarenheterna, såsom aktivitet i kåren eller 
arbete, väger upp betygsamlingen ifall den nyexaminerade går ut med låga betyg. På 
Linderbergs värdesätts däremot de teoretiska kunskaperna framför de praktiska 
kunskaperna från revisionsbranschen, eftersom det är sällan individen besitter sådana 
kunskaper. På Öhrlings läggs tyngd på en blandning då de praktiska kunskaperna leder 
till en stor social utveckling.   

 
Dessa fyra kompetenser är avgörande för den nyexaminerade att besitta vid 
anställning.    

  
• Två av tre revisionsbolag anser att utbildningen från universitet/högskolan är en grund 

för arbetsstrukturen, som ger en helhetsbild av revision och redovisning. Däremot 
upplever ett av bolagen att utbildningen inte tillämpas alls på arbetsplatsen utan är mer 
en biljett in i företaget.  

 
• Alla tre revisionsbolag skickar anställda på interna utbildningar för att utöka know-

how (kunskapssamling) hos den anställda.  
 

• Utbildningen bidrar till färska idéer och genom detta överförs kunskaperna mellan 
medarbetarna.  

 
• Revisorsnämnden är en myndighet som styr över vad som skall ingå i 

ekonomiutbildningen och under dessa befinner sig FAR SRS som är en organisation 
som bedriver olika redovisningsfrågor, som i sin tur har en påverkan på 
revisionsbolagen och universiteten. Detta leder till att revisionsbolagen och 
universiteten är tvungna att anpassa sig till myndigheternas krav. Revisionsbolagen 

24 



 

följer myndigheternas krav för godkänd revisor endast vid anställning, dock är det upp 
till revisionsbolagen hur de vill utöka kompetensen hos den anställde.     

 
• De nyexaminerades upplevelser av den egna organisationen är positiv. De var väldigt 

nöjda med tillämpningen av teorin i praktik och har upplevt att de har fått användning 
av utbildningsfärdigheterna i arbetsuppgifterna, samt att inga komplikationer har 
uppstått med tjänsten. Däremot visar enkätmaterialet att vissa ämnen som 
revisionsnämnden har fastställt, inte har kommit till användning alls i 
arbetsuppgifterna (se empirin 4.6) .   

25 



 

 
7. Diskussion 
Vårt intresse för detta ämne väcktes då vi som studenter upplevde att utbildningen inte var 
anpassad för arbetslivet. Våra funderingar kring detta var att resultatet skulle visa att 
majoriteten av våra respondenter från enkäterna upplever en dålig sammankoppling mellan 
teori och praktik. Våra reflektioner stämde inte överens med resultatet då de nyexaminerade 
istället upplever att den teoriska utbildningen kommer till användning i yrkeslivet. Våra 
funderingar kring bolagens syn på eftersökta kvalifikationer, och hur väl 
utbildningskunskaperna matchar den egna organisationens kompetenskrav, är att de inte 
skulle matchas alls. Främsta skälet till detta är att vi uppfattade att bolagen anställde de 
nyexaminerade endast för att de uppfyllde revisionsnämndens kriterier för godkänd revisor, 
och inte för att de passade in i den egna organisationen. Undersökningen visade däremot det 
motsatta, då bolagen i första hand anställer nyexaminerade som har komplett betygsamling, 
men även stämmer överens med bolagens egna uppställda krav. En annan intressant aspekt 
som lyftes fram under undersökningen var internutbildningars avgörande betydelse för 
kompetensutvecklingen då kompetensen befinner sig i en ständigt växande fas, som även har 
kommit att bli en vanlig arbetsmetod. Vi anade att bolagen använde sig av internutbildningar 
för att forma den nyexaminerade, dock blev vi chockade över i vilken utsträckning detta 
tillämpades.  
 
Vår uppfattning kring institutionernas, revisornämndens, universiteten och FAR SRS samt 
bolagen är att samarbetet inte sker effektivt, då varje enskild student är tvungen att studera 
fristående kurser på egen hand då det inte finns en klar utbildning. Däremot visar det 
sammanställda materialet att det finns ett klart samarbete mellan institutionerna och bolagen, 
dock inte hur effektivt det sker. Eftersom det förekommer brister i information vad som gäller 
för att få ut revisorsexamen på högskolor och universitet, är vårt förslag främst att skapa 
specialanpassade utbildningar för godkänd revisor, men att framförallt förbättra 
kommunikationen mellan studenter och utbildningsinstitutioner genom att upplysa dem om 
vilka krav som ställs i god tid. Vi strävar även efter att få uppleva ett tätare samarbete mellan 
bolagen och samtliga universitet/högskolor för att ge tillgång till samtliga studenter att 
omsätta teorin i praktik, som sträcker sig över en kortare period. Trots att samarbetet finns i 
dagsläget mellan bolagen och universitet/högskolor känner vi att samarbetet måste utvecklas 
ytterligare. En fråga som andra personer kan forska vidare på är att undersöka hur 
utbildningen ter sig i förhållande till yrkeslivet inom revisions- och redovisningsbranschen.       
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Bilaga 1 
Enkät 
Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats på Södertörns Högskola. Vår uppsats 
handlar om hur den teoriska utbildningen kommer till användning i yrkeslivet. En del av 
undersökningen baserar sig på studenters upplevelse av skillnaden mellan 
utbildningskompetens och den kompetens som företagen kräver hos den anställde. Vi vill få 
reda på ifall utbildningskraven matchar företagens utbildningskrav, därför skulle vi vara 
tacksamma ifall ni kunde ta er tid att hjälpa oss genom att besvara på frågorna nedan. Skriv 
in den valda siffran i fyrkanten.  
 
Kön :      Kvinna        Man  
 
Ålder………….. 
 
Arbetar du för tillfället inom revision?  Ja  Nej  
 
1. Hur uppfattar du din befattning för närvarande? 

1           2  3      4       5 
Mkt bra         bra     varken bra/dåligt dåligt mkt dåligt 

 
2. Tycker du att dina arbetsuppgifter är alltför kvalificerad för dig?   
        1           2  3             4  5 
Ja, absolut Ja, i någon mån       Varken ja eller nej Nej, knappast        Nej, absolut inte  
 
3.  Får du i dina arbetsuppgifter tillräcklig av användning för dina kunskaper, idéer och 
färdigheter?  
        1           2  3             4  5 
Ja, absolut Ja, i någon mån       Varken ja eller nej Nej, knappast        Nej, absolut inte    
 
4. Tycker du att dina färdigheter från utbildningen ger tillräckliga möjligheter för att ta 
egna initiativ?         
 1           2  3             4  5 
Ja, absolut Ja, i någon mån       Varken ja eller nej Nej, knappast        Nej, absolut inte  
 
5. Anser du att dina nuvarande arbetsuppgifter ger dig tillfälle att utnyttja ditt 
kunnande? 
        1           2  3             4  5 
Ja, absolut Ja, i någon mån       Varken ja eller nej Nej, knappast        Nej, absolut inte     
 
6.  Tycker du att du har tillräckligt med tidigare kunskaper för att kunna påverka 

arbetsuppgifternas uppläggande? 
        1           2  3             4  5 
Ja, absolut Ja, i någon mån       Varken ja eller nej Nej, knappast        Nej, absolut inte  
 
7.  Anser du att dina kunskaper från utbildningen stämmer överens med den 

aktuella befattningen? 
        1           2  3             4  5 
Ja, absolut Ja, i någon mån       Varken ja eller nej Nej, knappast        Nej, absolut inte  
 
 

 



 

8.  Kryssa för de ämnena som anses vara relevanta för ditt nuvarande arbetsområde 
 
1. räkenskaps- och förvaltningsrevision    
 
2. räkenskapsanalys 
 
3. extern redovisning 
 
4. koncernredovisning 
 
5. intern redovisning och ekonomistyrning 
 
6. intern revision och kontroll 
 
7. normer för upprättande av års- och koncernredovisning samt normer för metoder för 
värdering av balansposter och beräkning av resultatposter   
 
8. rättsliga och yrkesmässiga normer för lagstadgad revision och för dem som utför sådan 
revision 
 
9. associationsrätt 
 
10. lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott 
 
11. beskattningsrätt   
 
12. civil- och handelsrätt 
 
13. arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet  
 
14. informations- och databehandling 
 
15. organisationslära och nationalekonomi  
 
16. matematik och statistik 
 
17. grundläggande principer för finansiering 
 
 
 
 
 
 
TACK PÅ FÖRHAND! 
 
Med vänliga hälsningar 
Rima och Mahbuba 
 
 

 



 

 
Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 
1. Det finns båda teoretiska och praktiska kunskaper, vilken av dessa två värdesätter ni 
mest? 
 
2. Hur viktigt är det för ER att studenten vid anställning verkar införstådd med 
verksamhetens mål och innehåll samt har en helhetssyn av företaget? 
 
3. Hur viktigt är det för ER att studenten besitter med personliga värderingar, etik och 
kunskap? 
 
4. Hur viktigt är det med att studenter har god samarbetsförmåga och social kompetens 
vid anställning och arbetssituation?  
 
5. Anser ni att studenters utbildningskunskaper är tillräckligt för att utföra 
arbetsuppgifter i företaget, om inte hur åtgärdar ni detta? 
 
6.  Som vi vet är Know-how en viktig produktionsfaktor för företagets utveckling, hur 
kommer den till användning i företaget? 
 
7. På vilket sätt skapar företaget goda och rättvisa möjligheter för den anställda att 
kunna tillämpa sina tidigare färdigheter på arbetsuppgifterna? 
 
8.  Det finns två olika utbildningsbehov, kvantitativ och kvalitativt, vilken av dessa 
värdesätter ni högst gällande utbildningsbehov? (kvantitativt – hur många som har 
behov av en viss typ av utbildning på en viss nivå och kvalitativt - utbildningens mål och 
innehåll) 
 
9. Samverkar ni med högskolor och universitet, i sådana fall hur går samverkan till? 
 
10.  Hur ser planeringen ut för högskolor/universitet och ert bolag gällande studenters 
utbildning? Tar ni hänsyn till önskvärda kompetenser för framtiden i 
utbildningsplaneringen, om ja hur ser utbildningen ut? 
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