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Sammanfattning

Revision har tidigare ansetts vara ett relativt trist yrke. Det är ett yrke som präglats av sin
image och revisionsbyråerna har haft svårt att attrahera nyutexaminerade studenter. Denna 
bild gäller inte längre. Många studenter utbildar sig till revisorer och redovisningsinriktningen 
är ett populärt val.

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad ekonomistudenter anser om yrket revision samt 
hur de stora revisionsbyråerna kommunicerar med studenterna. Detta har vi tagit reda på med 
en enkätundersökning gjord bland studenter på ekonomlinjen, Stockholms Universitet, samt 
med intervjuer av respondenter från revisionsbyråer och Svenska Revisionsakademin.

Flera faktorer har i kombination med varandra påverkat yrkets image. Efter diverse 
bolagsskandaler fördes branschen fram i rampljuset och revisorns viktiga roll i samhället 
likaså. Med ett ökat fokus på bättre kontroll blev det en ökad efterfrågan på revisorer. Även 
revisionsbyråerna har insett vikten av att marknadsföra yrket till studenter för att attrahera 
dem som potentiella medarbetare. Imagen har blivit betydligt bättre och studenter mer 
attraherade till en karriär inom revision. 

För att marknadsföra yrket på bästa sätt bör revisionsbyråerna vara medvetna om de faktorer 
som påverkar studenternas karriärsval samt deras attityder kring yrket. Genom att beakta och 
betona dessa i marknadsföringen kommer de att ha konkurrensfördelar gentemot övriga 
byråer. Den viktigaste kommunikationskanalen är möten där medarbetare från byråerna
personligen träffar studenter och bygger upp relationer med dem. Genom olika 
relationsskapande aktiviteter kan de mötas på ett personligt plan där varje student är ett 
segment i sig och där varje student samtidigt är lika mycket producent som konsument av
kommunikationen från revisionsbyråerna. 
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1. Inledning

De inledande delarna är till för att sätta in läsaren i ämnet och ge en bakgrund till 
framställningen av uppsatsen. Dessa kapitel ämnar ge en introduktion till ämnet i form av 
bakgrundsbeskrivning och problematisering, som vidare leder fram till vår specifika
forskningsfråga. Därefter tar vi upp syftet med uppsatsen, definition av begrepp och revision.

1.1 Bakgrund

Revisorsyrket har länge ansetts vara både trist och oattraktivt. Det är ett yrke som präglats av 
sin stämpel och som många gånger förknippats med gråa kostymer och monotont 
kalkylerande av siffror. Med en sådan bild i åtanke är det inte konstigt om det tidigare varit 
svårt att attrahera studenter till revisionsbyråerna.1 På senare tid har många byråer förstått 
betydelsen av marknadsföringen mot studenter och börjat satsa mer på marknadsföring och 
image med diverse kampanjer riktade till potentiella nyrekryteringar.2

Det finns många faktorer som påverkar studenters karriärsval. En viktig del i studenternas 
beslut om att ta en examen inom revision är den generella uppfattningen av yrket.3 Antalet 
studenter i USA som tog ekonomiexamen inom revision minskade med en fjärdedel mellan år 
1995 och 2000. Trots att siffrorna gäller USA borde dessa även ge en indikation på hur läget 
såg ut i Sverige eftersom det som sker i USA också influerar även den svenska branschen. 
Under 1990-talet valde studenter hellre att skaffa sig kunskaper i finansiering eller teknologi
istället för revision. Scott Whisenant, professor inom revision på Georgetown University,
menar att det under år 1999 bara var hälften så många studenter som tog examen inom 
revision i jämförelse med tre år tidigare.4

Efterfrågan och antalet revisorer ökar återigen nu under 2000-talet. Detta är till stor del ett 
resultat av företagens implementering av Sarbanes-Oxley Act, en lagstiftning som trädde i 
kraft i USA år 2002. Lagstiftningen behandlar den interna kontrollen över den finansiella 
rapporteringen i företag.5 Hårdare krav på kontroll skapar ett behov av fler kontrollanter, det 
vill säga revisorer. Strängare lagstiftning resulterar i ett behov av fler revisorer på marknaden. 
Efter år 2004 visade statistik på att antalet studenter med examen inom redovisning ökat igen 
efter svackan i slutet av 90-talet. Även om antalet fortfarande var under tidigare nivåer ökade 
siffrorna stadigt.6

Att revision varit ett oattraktivt yrke skvallrar om att studenter tidigare främst föredragit en 
annan inriktning på ekonomistudierna. Under nedgången på 1990-talet drog företagen 
nästintill lott om de duktiga ekonomistudenterna med examen inom redovisning med 
inriktning på revision.7 Även om antalet redovisningsstudenter ökar gäller det fortfarande att
företagen differentierar och framhäver sig gentemot de övriga konkurrerande arbetsgivarna. 
Det handlar inte bara om att attrahera studenter överlag, utan samtidigt också om att locka till 
sig rätt typ av personer. Marknadsföringstermer som image och företagsidentitet blir här 

                                                
1 Törnquist J, De ska förbättra revisorerna status
2 Olsson K, Revisorsreklam gör tempel till vinnare
3 Smith G, Reversing the decreasing trend of students majoring in accounting
4 ibid
5 http://www.kpmg.se
6 Smith G, Reversing the decreasing trend of students majoring in accounting
7 Olsson K, Revisorsreklam gör tempel till vinnare
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centrala begrepp. När studenter överöses av information ifrån olika tänkbara arbetsgivare är 
det viktigt att företagen differentierar sig och tillför något som de andra företagen inte kan. 
Att damma av ett trist yrke och omvandla det till något attraktivt lockar inte bara rätt personer 
till företaget utan resulterar dessutom i att yrket får en högre status, vilket samtidigt är 
fördelaktigt för hela branschen.

Att kompetenta och professionella personer arbetar inom revisionsyrket är vitalt för att 
aktiemarknaden ska fungera väl. Om den finansiella informationen som finns är korrekt blir 
den finansiella marknaden effektiv och på så vis även hela samhällsekonomin. I ett försök att 
locka studenter till revisorsyrket bildades år 2002 Svenska Revisionsakademin. Akademins 
huvudsakliga mål är att göra revisions- och redovisningsutbildningarna mer attraktiva för 
studenter och på så vis höja kompetensen och statusen i yrket.8

Om ett företag bygger upp en bra relation till studenterna redan under studietiden blir
sannolikheten att de sedan vill jobba för just detta företag mycket större. Relationen till 
företaget kan resultera i en känsla av tillhörighet. Studenten lär känna företaget på ett sätt som 
inte är möjligt genom att bara ta del av information. Det skapas då en dialog mellan dessa två 
parter, istället för en envägskommunikation. Relationsmarknadsföring behandlar detta 
deltagande som en ständigt pågående process.9 Företagen kan i en tidig fas visa upp hur de
arbetar och vilken typ av mervärde de har att erbjuda sina anställda. Genom att tidigt skapa en 
relation med blivande revisorer kan företaget samtidigt ta reda på vad studenterna vill få ut av 
ett arbete samt vad de som företag bör erbjuda för att kunna uppfylla detta.

Revisionsbyråer har tidigare haft liknande idéer i fråga om kampanjer och 
marknadsföringssatsningar. Företagen har fortsatt i gamla spår och använt sig av traditionella 
marknadsföringsverktyg och metoder i sin kommunikation. Men allting är under ständig 
förändring. Marknaden förändras och likaså deltagande aktörer. Numera satsar 
revisionsbyråerna på marknadsföring via mer moderna medier och kanaler där humor är ett 
viktigt inslag i ett försök att förmedla känslan av ett attraktivt yrke.10

Ett av de större konsultföretagen i Sverige, och i övriga världen, är revisionsbyrån Ernst & 
Young. Revisionsbyråer kategoriseras ofta efter storlek. Tillsammans med KPMG, 
PricewaterhouseCoopers och Deloitte, bildar Ernst & Young vad som kallas ”the big four”. 
Dessa är de fyra största publika revisionsbyråerna i världen.11 Samtliga i ”the big four” finns 
numera under sina internationella namn i Sverige. På senare tid har Ernst & Young satsat stort 
på nyrekrytering av revisorer med hjälp av en omfattande studentkampanj. Tanken var att 
genom tv-reklam attrahera fler medarbetare till företaget och samtidigt uppdatera imagen och 
yrkets rykte. Firman ville förmedla budskapet att revisionsbranschen är spännande och locka 
fler ekonomistudenter till branschen.12

Ernst & Youngs kampanj blev förra året prisad i USA då den vann silver i kategorin 
Corporate Image på AME Awards. Denna utmärkelse delades ut för elfte året i rad som en del 
av New York Festivals och anses vara en bekräftelse på effektiv och kreativ 
marknadsföring.13 Priset kan jämföras med den svenska utmärkelsen 100-wattaren, vilken 

                                                
8 Törnquist J, De ska förbättra revisorernas status
9 Grönroos C, Creating a Relationship Dialogue: Communication, Interaction and Value
10 Olsson K, Revisorsreklam gör tempel till vinnare
11 Messier et al, Auditing & Assurance Services – A Systematic Approach
12 Wahlberg M, Revisorer vill bli hippare
13 http://www.ameawards.com
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också uppmärksammar framgångsrik och kreativ reklam.14 Ernst & Youngs kampanj 
innehåller bland annat en reklamfilm där en skådespelare på scen, mitt under en pjäs, plötsligt
tillkännager att han inte orkar med skådespelandet mer och att hans stora passion är revision.
Denna humoristiska reklamfilm fick ett mycket bra bemötande.

Arbetet på en revisionsbyrå behöver inte vara ointressant och enformigt. Frågan är hur man 
förmedlar en rättvisande bild till studenter och övervinner de förutfattade meningar som finns.
Samtidigt som revisionsföretagen försöker damma av den trista rollen som revisor och göra 
den mer attraktiv gäller det att locka till sig rätt slags anställda. Attraherar man rätt typ av 
anställda redan från början blir urvalsprocessen också enklare när det är dags att rekrytera. 
Vid nyanställningar är det lämpligt att ha ett positivt och väl inarbetat rykte som associeras till
företaget. En företagsidentitet ses som en bärare av detta budskap och sägs vara företagets 
varumärke.15

Revisionsbyråernas företagsidentitet, image och karaktäristiker påverkar studenterna då de
söker utbildning och arbete. Det märks bland annat hos Ernst & Young efter deras 
framgångsrika studentkampanj. Utöver priset i USA märks det tydligt att 
marknadsföringssatsningen varit effektiv då det skett en markant ökning i antalet ansökningar
hos företaget. Idag får Ernst & Young in betydligt fler ansökningar från nyutexaminerade 
ekonomistudenter än vad de tidigare fått.16

1.2 Problematisering

Ernst & Youngs studentkampanj är ett bevis på att det fungerar att göra kreativ och 
nyskapande marknadsföring av något som annars anses vara både oattraktivt och tråkigt. 
Frågan är hur de lyckades formulera och sedan förmedla sitt budskap på ett sådant bra sätt. 
Med andra ord, vad var det som gjorde deras kampanj så effektiv och framgångsrik?

Hur attraheras egentligen studenter till branschen? Vad gör företagen för att locka till sig 
nyutexaminerade revisorer? Hur kan man förändra eller påverka studenters felaktiga 
uppfattningar om yrket? 

Rätt budskap ska anpassas till rätt sorts medier. Men vilket budskap ska ges och vilket 
medium är bäst tillämpat för det ändamålet? Hur viktigt är det att skapa en sorts relation 
mellan varje enskild student och företaget? Som med all sorts marknadsföring handlar det om
att kunna differentiera sig och våga vara kreativ och nyskapande. Det var på detta sätt Ernst & 
Young lyckades med sin studentkampanj. Det handlar om att väcka uppmärksamheten och 
tillföra något värdefullt på ett sätt inget annat företag tidigare gjort.

Hur marknadsför man ett arbete på en revisionsbyrå? Hur försöker företagen i denna bransch 
med hjälp av kommunikation förvandla den generellt trista synen på yrket till något attraktivt? 
Och hur mäter företagen framgång i denna marknadsföring? Det är av intresse att ta reda på 
hur revisionsbyråerna utformar marknadsföringsstrategier, vilken approach de använder och 
hur aktiva de är i relationer med potentiella nyrekryteringar. 

                                                
14 http://www.100wattaren.com
15 Treffner & Gajland, Varumärket som värdeskapande
16 Olsson K, Revisorsreklam gör tempel till vinnare
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Vad studenterna har för attityder och åsikter angående yrket, branschen och de olika 
revisionsbyråerna är en annan viktig aspekt. Hur väl känner ekonomistudenter till de olika 
revisionsbyråerna och vad för bild har de av revisorns roll? Anser ekonomistudenter att 
revision är ett lockande karriärsval?

1.3 Forskningsfråga

Vilka åsikter och attityder har ekonomistudenter om yrket revision och hur kommunicerar de 
stora revisionsbyråerna med studenterna? 

1.4 Syfte

Huvudsyftet med denna uppsats är att ta reda på vilka attityder och åsikter som 
ekonomistudenter har angående yrket revision samt hur och vad revisionsbyråerna gör för att 
attrahera nyblivna ekonomerna att söka anställning hos dem. 

Vi ämnar först beskriva på hur branschen ser ut i dagsläget, vilka faktorer som påverkat och 
hur framtiden för blivande revisorer ser ut. Hur studenterna uppfattar revisorsyrket är en
annan viktig aspekt. Med en enkätundersökning vill vi få kunskap om hur ekonomistudenter 
uppfattar yrket och dess utövare. Vi vill ta reda på vad studenterna anser om branschen, yrket 
samt vad de har för erfarenheter och förhållanden till de fyra största revisionsbyråerna.

Vår avsikt är att även undersöka hur revisionsbyråer lägger upp sin marknadsföring mot 
studenter. Detta i ett försök att förstå och klarlägga vilken typ av kommunikation samt medier 
som dessa företag använder i marknadsföringen mot potentiella nyrekryteringar. 

1.5 Definition av begrepp

I denna uppsats kommer vi att använda det generella begreppet studenter med vilket vi enbart 
syftar på ekonomistudenter vid universitet och högskolor. I de delar där vi hänvisar till 
studenter inom andra ämnesområden eller på andra skolnivåer kommer vi att förtydliga det. 

Det finns en viktig distinktion mellan begreppen redovisning och revision. Redovisning 
handlar om hur man ställer upp finansiella rapporter medan revision handlar om hur man 
granskar dessa och annan finansiell information. I vår uppsats kommer vi använda båda 
begreppen, ibland i diffusa sammanhang. När man studerar för att bli revisor väljer man 
redovisningsinriktningen på universitet och högskolor. Därför kan dessa begrepp ibland 
kännas liktydiga. 
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1.6 Revision

"Revision innebär att redovisningen och förvaltningen i efterhand granskas av en oberoende 
person. Revision indelas ofta i redovisningsrevision och förvaltningsrevision. 
Redovisningsrevision innebär granskning och bedömning av räkenskaper och årsredovisning. 
Förvaltningsrevision innebär granskning av bland annat styrelseprotokoll, budgetar, 
periodbokslut och delårsrapporter. Här ska revisorn bland annat undersöka om styrelse och 
VD uppfyllt sina plikter enligt aktiebolagslagen.17

Vem som helst kan egentligen kalla sig revisor. Det finns dock två skyddade revisorstitlar, 
auktoriserad och godkänd. Kraven är högre för de auktoriserade revisorerna, men bådas 
verksamhet kontrolleras av Revisorsnämnden som är ett speciellt tillskyddsorgan. Som 
revisor behöver man ha en hög etisk standard och man måste kunna agera efter dessa med 
varje beslut man tar. Allt eftersom man avancerar inom yrket kommer man att behöva ta 
ytterligare tuffa etiska beslut. Dessa, uppenbarligen bevisat av revisionsbyrån Arthur 
Andersen och energiföretaget Enron, kan påverka varenda anställds liv utanför byrån och 
även andra intressenter som förlitar sig på arbetet man gör, som till exempel investerare.18

                                                
17 http://www.far.se
18 Alba J, Vault Career Guide to Accounting
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2. Metod

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt och det förhållningssätt som 
präglat denna uppsats. Vi kommer först och främst att presentera vår vetenskapliga 
positionering. Sedan kommer vi att gå igenom hur vi gått tillväga med vår empiriska 
undersökning, våra datainsamlingsmetoder samt motivera valet av respondenter. Slutligen 
kommer vi att kritiskt granska hur vi behandlat den information vi erhållit från våra källor.

2.1 Vetenskaplig positionering

Vetenskapen kan sammanfattas i två självklarheter. Att sanningen ständigt eftersöks och att 
vetenskapen alltid går framåt. Förändringar innebär inte bara att man lägger till nya fakta utan 
även att gamla åsikter går att förkasta. Denna uppsats är skriven utifrån de två största
inriktningarna, positivistisk och hermeneutisk.19 Medan positivismen beskriver och förklarar 
vill man med hermeneutiken och kritiska studier istället skapa en helhetsförståelse. Även om 
vi vill kunna ge en förståelse är vår problemformulering och syfte mer inriktat på att förklara 
än att ge en helhetsförståelse av det fenomen vi studerat. Vi vill ta reda på vad 
ekonomistudenter anser om yrket och hur revisionsbyråerna går tillväga för att attrahera 
nyutexaminerade studenter till yrket och byråerna. Med denna ansats har vi därför en mer 
positivistiskt utgångspunkt.

Inom forskning finns två delvis skilda angreppssätt, deduktion och induktion.20 Induktion 
bygger på empiri och deduktion på logik. Med deduktion utgår forskaren ifrån teorin och 
formulerar därefter hypoteser, testbara påståenden om verkligheten. Med hjälp av logisk 
slutledning kommer man sedan fram till resultat. Vid induktion utgår man från olika 
sinnesupplevelser och sluter dessa till generella utsagor som teorier och modeller. Vårt 
angreppssätt har varit baserat på deduktion då vi har utgått ifrån befintliga teorier och 
undersökningar inom ämnet. Med hjälp av teorin, de sekundära data, och vår egen 
förförståelse kunde vi samla in andra personers empiriska erfarenheter och åsikter, både 
genom intervjuer och enkätundersökningen, för att sedan sammanställa och analysera dessa i 
förhållande till teorin. 

2.2 Tillvägagångssätt

Eftersom vi inte hade några större kunskaper om ämnet började vi med litteraturstudier. Vi 
sökte efter relevant litteratur och artiklar inom ämnesområdet, främst från bibliotek och olika
databaser. De teoridelar vi valt att ta med är sådana vi anser passar bra ihop med 
problemformuleringen och syftet. De är också väsentliga som bakgrund för uppsatsen och går 
att knyta an till vår empiriska undersökning. Att få en inblick i hur branschen ser ut är 
nödvändigt då det bildar en grund för resten av teorin. Vilka olika fenomen som har påverkat 
branschen, dess rykte samt lett fram till hur branschen ser ut idag är på samma sätt 
grundläggande delar. Vi har även valt att ta med resultat ifrån tidigare gjorda undersökningar 
då vi anser dem vara intressanta och inspirerande till vår egen enkätundersökning.

                                                
19 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare
20 ibid
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Med hjälp av teorin som bas kunde vi formulera ämnesområden och frågor till intervjuerna
och enkätundersökningen. Genom att koppla teorier och de resultat från undersökningar som 
redan genomförts skapade vi en ram för den empiriska undersökningen. Under tiden som vi 
skrev teoridelen genomfördes intervjuerna. Detta för att få information från personer som 
hade mer kunskaper om branschen och som kunde beskriva för oss hur revisionsbyråerna 
arbetar med studentrelationer. Slutligen sammanställde vi och analyserade relevant 
information från litteraturstudier, intervjuer och enkätundersökningen.

2.3 Datainsamling

Data kan generaliseras i två fack, primär data respektive sekundär data.21 Vi har använt oss av 
både sekundär och primär data. De sekundära data vi använt till teorin är insamlad i form av 
diverse litteratur, artiklar och undersökningar. Efter att, med hjälp av teorin, bildat oss en 
bredare uppfattning om ämnet kunde vi påbörja vår empiriska undersökning. Denna empiri 
består av primär data, i form av personliga intervjuer utifrån ett företagsperspektiv samt 
enkätundersökning utifrån ett studentperspektiv.

Kvalitativa och kvantitativa metoder är två samhällsvetenskapliga metoder vanliga för 
insamling och bearbetning av data.22 Den kvalitativa metoden rör sig vanligen om intervjuer 
och frågor av djupare slag medan den kvantitativa använder sig mer av undersökningar där 
resultatet kan sammanställas i siffror. Vi har i vår empiriska undersökning anammat både 
kvalitativ och kvantitativ metod. Den empiriska information vi samlat in i form av intervjuer 
är i allra högsta grad kvalitativ då vi personligen pratat med respondenterna i öppna, djupare 
intervjuer. De data vi samlat in från enkätundersökningen är kvantitativa då svaren 
sammanställts statistiskt.

2.3.1 Genomförande av enkätundersökning

Vi genomförde en enkätundersökning med avsikt att ta reda på ekonomistudenters attityder 
och åsikter om revisorsyrket. Vårt urval av respondenter var 162 slumpmässigt utvalda 
studenter på Stockholms Universitet som läste första eller andra året på ekonomlinjen. 
Anledningen till att vi valde att undersöka studenter som läste första eller andra året är att de 
då hunnit läsa några ekonomikurser och fått inblick i olika ekonomiinriktningar. De har 
hunnit läsa minst en kurs i redovisning men ännu inte hunnit välja inriktning på sina fortsatta 
studier. Studenterna på ekonomlinjen har nio olika inriktningar att välja mellan, där 
redovisning är en utav dessa. De studenter som i någon form läser redovisning har möjlighet 
att vara medlem i Föreningen Controller & Revisionsekonomerna. Föreningen bildades 1994 
och drivs i ideellt syfte, med huvudsponsorn Ernst & Young och övriga sponsorerna Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers och Deloitte. Dess främsta syfte är att skapa kontakter mellan 
studenter och näringsliv.

                                                
21 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare
22 ibid
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I samband med undervisning på universitetet bad vi studenterna avsätta några minuter för att 
svara på enkäten. Syftet med enkätundersökningen var att fånga upp studenternas åsikter och 
attityder angående revisorer och yrket och vara en sorts motpol till revisionsbyråernas 
perspektiv. Studenterna fick välja i vilken utsträckning de höll med om olika påståenden 
angående utbildningen, yrket samt revisionsbyråerna. Enkäten med resultat finns med som 
bilaga till uppsatsen.

2.3.2 Genomförande av intervjuer

Till intervjuerna ville vi få kontakt med respondenter från de fyra största, och mest omtalade,
revisionsbyråerna i Sverige. Tillsammans går KPMG, Ernst & Young, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers och Deloitte under namnet ”The Big 4”, då de även är de fyra största 
revisionsbyråerna i världen.  I respektive byrå är revision den centrala verksamheten även om 
de tillhandahåller andra konsulttjänster.  Vi använde oss av ett bedömingsurval då vi ansåg att 
de fyra största byråerna skulle vara mest intressanta för vår uppsats. Dessa byråer är störst 
inom revision och har förmodligen mest pengar att lägga på marknadsföring och 
nyrekrytering av studenter. Stora byråers marknadsföring torde vara mer omfattande och 
därför mer användbara i vår uppsats. 

Vi fick tyvärr endast till intervjuer med anställda på tre av dessa revisionsbyråer. 
Representanterna på respektive byrå blev vi något slumpmässigt sammanförda med i takt med 
att vi lotsades via anställda på byråerna. De personer vi fick kontakt med och intervjuade 
arbetar alla med något relaterat till studentrelationer och marknadsföring på respektive byrå. 
Utöver dessa tre intervjuade vi en av ledamöterna i Svenska Revisionsakademin för att få en 
inblick i hur akademin arbetar samt få en mer objektiv och övergripande bild av yrket. Denna 
intervju genomfördes innan de andra tre. De respondenter som ingick presenteras kort nedan;

 Svenska Revisionsakademin: Bino Catasús – Ledamot i SRA och PhD på Stockholms 
Universitet

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers: Annica Hentze - Ansvarig för marknadsföringen
av Öhrlings PWC som arbetsgivare mot studenter

 Ernst & Young: Sanna Östberg – Ansvarig för Marknad och Kommunikation

 KPMG: Daniel Schön – Studentansvarig för KMPG i Västerås

Intervjuerna genomfördes som öppna då tanken var att respondenterna fritt skulle dela med 
sig av empiriska erfarenheter och berätta om företagets studentrelationer. För att hålla en viss 
struktur på intervjuerna ställde vi upp frågor som riktlinjer. I den öppet riktade intervjun 
avgränsas innehållet och frågeområden bestäms. Respondenten är i fokus och i praktiken 
innebär det att det i denna typ av intervjuer är respondenten som definierar fenomenet och 
bestämmer hur ämnet och frågorna förstås. Frågorna kategoriserade vi under olika, större 
områden. Dessa formulär är infogade som bilagor.
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Intervjuerna med Annica Hentze (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) och Sanna Östberg 
(Ernst & Young) genomfördes på respektive byrås huvudkontor i Stockholm. Intervjun med 
Daniel Schön (KMPG), skedde över e-mail på grund av tidsbrist med anledning av högtryck 
på deras kontor. Intervjun med Bino Catasús (Svenska Revisionsakademin) skedde utanför 
arbetsplatsen. Alla intervjuer tog drygt en timme vardera. Under intervjun antecknade vi samt 
spelade in för att försäkra oss om att vi inte missade något väsentligt. 

2.4 Källkritik

Med reliabilitet i studier som behandlar kvalitativ data åsyftas hur insamlingen och 
bearbetandet av data går till. Vi har försökt ge en klar och tydlig beskrivning av vårt 
tillvägagångssätt av insamlingen och bearbetningen av data. Vår avsikt har samtidigt varit att 
redogöra förutsättningarna för uppsatsen och allt eftersom skildra hur resultatet vuxit fram.
Vårt arbete och bedömningar är i hög grad baserat på de uppgifter och information vi erhållit
vid enkätundersökningen och intervjuerna. Reliabilitet handlar också om att vi kan lita på det 
våra respondenter berättar för oss. 

Våra intervjuer har varit öppna och respondenten har fritt kunnat uttrycka sig och ge en 
subjektiv bild av ämnet. En del individer kan ha personliga motiv för att svara på ett visst sätt. 
Detta ibland för att främja sina egna intressen. Då vi, framförallt i intervjuerna, tagit del av 
empiriska erfarenheter av andra får vi förmoda att dessa är sanna. Tyvärr fick vi bara till 
interjuver med respondenter från tre av de fyra revisionsbyråerna vi önskade få kontakt med. 
Det hade kunnat ge en större bild av fenomenet och lett till en bättre analys om alla fyra 
byråerna som dominerar branschen ingått i vår undersökning.

De respondenter som ingått i enkätundersökningen har varit anonyma. Därför kan vi inte se
någon anledning till att de skulle ha haft intresse av att vinkla svaren på något sätt. Däremot 
kan vissa respondenter, på grund av bristande intresse, ha svarat slumpmässigt och utan att ha 
tagit ställning till frågorna. Respondenterna som ingått i vår enkätundersökning är bara en 
liten andel om man ser till alla som studerar ekonomi på universitet och högskolor runt om i 
Sverige. Det går därför inte att dra mer omfattande paralleller eller generaliseringar då 
enkätundersökningen är knutet till förhållandena vid Stockholms Universitet. 
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3. Teori

I detta kapitel kommer vi att presentera den information och de teorier som vi anser relevanta 
för ämnet. De utgör grunden till den analys som kommer senare i uppsatsen. Först av allt vill 
vi ge en mindre insikt i branschen, hur den ser ut och vart den är på väg. Efter det kommer vi 
att ta upp olika kommunikationsmodeller och marknadsföringsteorier. Övriga delar av 
teorikapitlet behandlar företagsidentitet, attityder och, benchmarking. Kapitlet mynnar
slutligen ut i rekrytering och studenters åsikter kring yrket.

3.1 Branschen

Redan i inledningen nämndes att antalet studenter som tog ekonomiexamen inom revision 
minskade med 25 % under andra halvan av 90-talet. Efter den stora revisionskrisen med 
företaget Enron följde stora revideringar i lagstiftningen, framförallt i USA, som även 
påverkade företag i Sverige och den svenska branschen. Efterfrågan och antalet revisorer ökar 
numera stadigt trots att det är en bit kvar till samma nivåer som tidigare. En av de viktigare 
faktorerna för att attrahera rätt personer till yrket är att förändra uppfattningen av det och göra 
det mer attraktivt.23

Yrket har haft problem med imagen då det i allmänhetens ögon ofta ansetts vara dominerat av 
ointressanta människor som älskar att räkna. Denna stereotyp kan ha varit sann tidigare men 
ger idag inte en rättvisande bild av yrket. Även om yrkets fundamentala uppgifter kan bli 
tråkiga så blir dessa alltmer automatiserade. Det gör att revisorerna kan fokusera mer på 
analyser, tolkning och affärsstrategier.24

De senaste åren har varit enormt händelserika för revisionsprofessionen. Många händelser har 
medfört utmaningar men samtidigt möjligheter. När aktiemarknadsbubblan sprack i början på 
år 2000 uppdagades skandalen med det amerikanska energiföretaget Enron. Den plötsliga 
kollapsen av det stora företaget i slutet av 2001 fick en djup effekt på revisionsbranschen. Det 
visade sig att Enron hade fört intressenter bakom ljuset genom att överdriva bolagets vinster. 
Enron använde sig nämligen av revisionsmetoder som dolde företagets verkliga tillgångar och 
dessa metoder godkändes på felaktiga grunder av företagets revisorer. Arthur Anderson, 
revisionsbyrån som granskade Enrons räkenskaper, ansågs inte ha varit tillräckligt objektiva i 
bedömningarna av beräkningarna. Oavsett orsak misslyckades revisorerna med att rapportera 
om felaktigheterna. Detta blev slutet för revisionsbyrån Arthur Anderson. Även om det fanns 
många kompetenta medarbetare inom byrån hade dess rykte blivit så pass nedsvärtat att byrån 
inte kunde återhämta sig, vilket ledde till bolagets kollaps.25

Skandalen med Enron är inte den största i historien men kanske den mest betydelsefulla. I 
Enrons svallvågor uppdagades även andra skandaler. Dessa påverkade hela den amerikanska 
revisionsbranschen och ledde till revideringar av lagstiftningen. Krav från diverse intressenter 
i samhället ledde till Sarbanes-Oxley Act, en lag som trädde i kraft år 2002 i USA och som är 
den mest specifika lagen om finansiella granskningar av publika bolag.26 Skandalerna har 
blivit påminnelser om hur viktig revisorns roll är i vårt samhälle. 

                                                
23 Smith G, Reversing the decreasing trend of students majoring in accounting
24 Alba J, Vault Career Guide to Accounting
25 Messier et al, Auditing & Assurance Services
26 ibid
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Till följd av en ny revisionsstandard som infördes år 2004 skedde en generell ökning av 
revisionsinsatsen med 20-30 % i Sverige. Den nya koden som börsbolag ska följa i Sverige 
innebär även tilläggsuppdrag, det vill säga ytterligare arbete för revisorer. Revisionsbyråerna 
spår att även 2006 kommer att bli ett starkt år och de planerar stora nyrekryteringar. En
förklaring till den ökade tillväxten av revisorer är att revisionsjobbet ökat för befintliga 
kunder. Dessutom har även nya typer av revisionsjobb uppkommit, vilket resulterar i mer att 
göra.27

Revision och andra granskningsuppdrag bidrar till att information hålls aktuell, relevant och 
trovärdig. Revision ökar således tillförlitligheten av informationen som används av 
beslutstagare. Hur revisionsskandalerna och svallvågorna efter dessa påverkat studenternas 
uppfattningar om yrket är diskuterbart. Det kan ha resulterat i att studenter avskräckts från att 
välja revision som yrke. Samtidigt kan ett ökat fokus på revisionens och granskningens 
kvalitet göra yrket mer attraktivt hos studenter som söker utmaning, meningsfulla uppgifter 
och mycket ansvar.28 Oavsett vilket är det viktigt att byråerna kommunicerar med studenterna 
för att kunna ge en verklig bild av yrket. 

3.2 Kommunikation

Fundamentalt för att förstå marknadsföringens kommunikation är att förstå själva 
kommunikationsprocessen, alltså hur kommunikationen fungerar från sändare till mottagare. 
Processen involverar fyra komponenter.

Sändaren är meddelandets skapare eller källa. Budskapet är den information och det intryck 
sändaren vill kommunicera. Media är verktygen eller kanalerna som användas för att 
kommunicera det valda budskapet och kan se ut på många olika sätt. Mottagare är de 
personer som tar emot budskapet.

                                                
27 Froste C, Tuff konkurrens om nybakade revisorer
28 Alba J, Vault Career Guide to Accounting

Sändare Budskap Media Mottagare

        Vem?       Säger vad?      Med vilka medel?     Med vilken effekt?

Figur 3: A basic model of the Communications Process

Copley, 2004, s.29
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Det är viktigt att hela processen går rätt till för att kommunikationen ska lyckas. Förutom 
dessa fyra komponenter kan sändaren även få feedback från mottagaren. Detta är ett bra sätt 
att ta reda på hur kommunikationen lyckats och hur mottagarna uppfattat budskapet sändaren 
vill förmedla. Många saker kan gå fel under processen då omvärlden kan påverka den. Man 
kan säga att det förekommer brus under budskapets väg från sändare till mottagare. Bruset 
står för de olika störningsmoment som kan uppstå under något steg i processen och som kan 
påverka denna. Detta beaktade Shannon och Weaver då de ansåg att tidigare modell var alltför 
simplistisk. 29

Denna envägsmodell vidareutvecklades i sin tur vidare till en modell där båda parter agerar 
som sändare och mottagare. Istället för en monolog handlar det om en dialog där parterna 
byter roll beroende på vilket håll budskapet är på väg.30

Nya teknologiska uppfinningar sätter sin prägel på kommunikationen idag. Det finns många 
olika kanaler och medier att välja mellan när ett meddelande ska kommuniceras. Frågan är om 
alla dessa nya medier, kanaler och sätt att kommunicera på verkligen underlättar processen att 
få fram det riktiga budskapet. Det är ett omdiskuterat ämne huruvida en ökad kvantitet av 
information verkligen leder till en ökad kvalitet av det som kommuniceras. Något som talar 
emot detta är Priestley’s paradox. Denna paradox pekar på att ju mer avancerad 
kommunikationsteknik vi använder, det vill säga ju fler och mer avancerade medier, desto 
sämre blir kvaliteten på det budskap vi vill förmedla.31

                                                
29 Eunson, Communicating in the 21st Century
30 ibid
31 ibid

Information
source

Transmitter Reciever Destination

Noise
source

Message RecieverSender

Figur 2: The Shannon-Weaver

Eunson, 2005, s.8
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3.2.1 Medier 

Kommunikationsmedium är allt som kan bära eller förmedla ett budskap till en eller flera 
mottagare. Det är alla sorters medier genom vilka marknadskommunikationen går, allt från tv 
till att bära runt på ett företags logga. Medierna spelar en viktig roll i marknadsföringens 
kommunikationsprocess. När medierna väljs ut med noggrannhet kan de förmedla budskapet 
till valda mottagare med endast ett litet bortfall. Om medierna slarvmässigt väljs ut kan det 
istället resultera i att budskapet inte får den påverkan man önskar, eller att det når fram till få 
eller oönskade människor. Valet av medier är fundamentalt för kommunikationens framgång. 
Ofta kan det vara bra att välja en blandning utav olika medier, för att budskapet ska förmedlas 
så effektivt som möjligt.32

Mediebruset ökar ständigt, likaså antalet varumärken på marknaden. Detta i kombination med 
all ny teknik som finns till handa gör att det krävs mer än tidigare för att nå ut till mottagarna. 
Antalet budskap vi människor exponeras för har ökat avsevärt samtidigt som vi har fler 
medier att välja mellan. I det stora mediebrus som uppstått gäller det för annonsören att bli 
ännu spetsigare i sin marknadsföring. Det gäller att vara mer kreativ och noggrannare i valet 
av media för att fånga mottagarnas intresse.33

Marknadskommunikation har blivit mer komplext och det gäller att företag kommunicerar 
dygnet runt med olika medier. Internet är, enligt Institutet för reklam- och mediestatistik, det 
medieområde som ökar mest. Av traditionella metoder pekar statistik på att event- och 
upplevelseindustrin ökat mest. Komplicerade meddelanden kräver numera att man särskiljs 
och visar upp att det finns något bakom budskapet. Därför kan man se att det finns en tydlig 
trend vad gäller personliga kontakter i kommunikationen.34

Därför är rätt val av media viktigt. En undersökning om medievanor bland studenter, gjord av 
analysföretaget Exido, visar intressanta insinuationer om att olika medier fungerar mot 
studenter med olika kompetenser. Företag bör därför våga bryta mot traditionella mönstren i 
fråga om marknadsföring. Att ta reda på vad för preferenser av mediekanaler som studenter 
har kan företagen öka effektiviteten i kommunikationen, förbättra kvaliteten och samtidigt 
göra satsningen mer ekonomisk.35

En av de tydligaste och största förändringarna inom medieområdet är att konsumenten alltmer 
samtidigt är producent, det vill säga, mottagaren väljer själv vilken information denne vill ta 
del av.36 För att skapa intresse bör mottagarna engageras i marknadsföringen. Det krävs en 
blandning mellan traditionella och mer moderna metoder vid medievalet. Den starkaste 
trenden som råder nu är att engagera och aktivera mottagaren av reklamen. Sådan typ av 
marknadsföring/rekrytering är ekonomiskt sparsam men det är ofta svårt att sedan mäta hur 
effektiv satsningen varit.37

                                                
32 Pickton & Broderick, Integrated Marketing Communications
33 Jansson K, Den nya smarta reklamen
34 ibid
35 Dovier H, Rätt mediaval viktigt vid rekrytering
36 Erikson P, Planerad Kommunikation
37 Jansson K, Den nya smarta reklamen
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3.2.2 Intern kommunikation

Den moderna tjänstemarknadsföringen sätter människan i centrum i organisationens totala 
marknadsföringsfunktion. Man talar ofta om att människorna gör företaget, att personalen är 
den viktigaste resursen och samtidigt ofta den dyraste resursen. Den största kostnadsposten i 
många tjänsteföretag är just lönerna. De anställda i ett tjänsteproducerande företag har oftast 
en mycket framträdande roll, eftersom kvaliteten på de tjänster som erbjuds i stor utsträckning 
avgörs av de anställdas kompetens och exponering.38 Därför är det i denna bransch ännu 
viktigare med rätt personal än på den traditionella produktstyrda marknaden.

Den interna kommunikationen handlar om att marknadsföra företaget bland de anställda. En 
del av detta innebär att utveckla, hålla kvar och attrahera de ”rätta” medarbetarna.39 Det 
handlar bland annat om att skapa nöjda medarbetare för att via dem kunna attrahera ny och att 
genom medarbetarna sända ut en enhetlig bild av företaget. Anställda i ett företag kan alltså 
fungera bra som reklampelare och medier, till exempel i form av ryktesspridning.

Den interna kommunikationen är viktig för att den externa kommunikationen ska fungera väl. 
Det budskap företaget vill förmedla måste vara klart och tydligt för de egna medarbetarna 
annars finns en risk att marknaden mottar en mängd olika budskap och att företagets identitet 
inte hålls samstämmigt.40

Den externa kommunikationen är till för att skapa ett förtroende eller ändra attityder kring 
företaget och/eller dess tjänster och produkter och den bör hållas så enhetlig som möjligt.  
Totalkommunikation handlar om att ge en likadan bild av företaget ifrån alla verksamhetens 
delar. Det är de samlade intrycken som avgör hur mottagaren uppfattar budskapet och 
företaget.41

                                                
38 Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin
39 ibid
40 Erikson P, Planerad Kommunikation
41 ibid
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3.2.3 Relationsmarknadsföring

I en bransch där man erbjuder och konkurrerar med en tjänst är det viktigt att kunna erbjuda 
avnämaren ett mervärde som försvårar ett byte till ett annat företag. Ett viktigt begrepp att ha i 
åtanke när det gäller detta är relationsmarknadsföring. 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum.”42 Relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med 
varandra. Nätverk uppstår när relationerna blir många och komplexa. I både de enkla och 
komplexa relationerna har parterna kontakt genom att utföra aktiviteter och samspela med 
varandra. Relationsmarknadsföring riktar sig till individen men också mot grupper av 
avnämare med gemensamma intressen.43 Relationsmarknadsföring innebär att man medvetet
går in för att behandla kunder och andra intressenter så att relationer med dem skapas, odlas 
och avvecklas och för att företaget därmed skall uppnå och bibehålla en hög 
konkurrenskraft.44

Alla individer har personliga relationer och ingår i sociala nätverk, så också de anställda på 
olika företag. Relationsmarknadsföring är en process snarare än en funktion och den berör 
varje funktion och avdelning i ett företag. Det krävs att alla som både direkt eller indirekt 
påverkar avnämarnas upplevelse av företagets tjänster har marknadsföringsattityd oavsett 
vilken position de har i företaget. Det kan kopplas till den interna kommunikationen, där man 
ser till att alla medarbetare i den externa kommunikationen ger en bra bild av företaget.

Ett sätt att skapa relationer med studenterna är att besöka dem på campus. De stora företagen
väljer ut några skolor att besöka, ofta i samband med arbetsmarknadsdagar. Det kan snedvrida
rekryteringen då studenterna på större orter har bättre chans att få träffa representanter från 
företagen. Flera företag beskriver sin rekrytering som en talangjakt efter studenter med en viss 
personlighet som passar in i företagskulturen.45

3.3 Företagsidentitet & Image

Det är viktigt för företag att skapa sig en bra företagsidentitet och image att sända ut. Syftet är 
att ge folk en positiv bild av vad företaget står för och representerar. Vad är då 
företagsidentitet? Corporate brand kan anses innefatta tre olika, överlappande, koncept; 
personlighet, identitet och image. Att veta skillnaden mellan dessa koncept är viktigt för att 
förstå de element som ligger under direkt management kontroll och som, därför, kan 
manipuleras i syfte att förändra företaget och marknadsföringens kommunikation.46

 Corporate personlighet: Använts ofta på samma sätt som en persons personlighet. Det 
visar, framför allt, vem företaget är. Begreppet står för företagets sammansatta 
egenskaper, karaktäristiker och anda.

                                                
42 Gummesson E, Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R, s.16
43 Gummesson E, Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R
44 Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin
45 Stenshamn C, SPECIAL: EKONOMIHÖGSKOLOR - Personalcheferna: Talang går före skola
46 Pickton & Broderick, Integrated Marketing Communications
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 Corporate identitet: De medel med vilka företagets personlighet förmedlas och 
kommuniceras. Företagets identitet är grunden för hur organisationen är känd och 
förstådd. Det kan jämföras med en människas kläder och beteende. De yttre tecknen 
på identiteten måste vara konsekventa, annars kan de leda till ambiguitet och 
förvirring.

 Corporate image: Intrycket som ges av företagets identitet. Det är den uppfattning 
”audience” har av organisationen. Med identitet menas summan av alla sätt som 
företaget försöker identifiera sig med mot allmänheten. Image är istället allmänhetens 
uppfattning om företaget.

Det finns ingen tvekan om värdet hos en positiv företagsimage hos alla målgrupper. 
Företagets image är resultatet av många olika kommunikationsaktiviteter och organiserade 
handlingar. Det är målgruppens bild av företaget och konsekvensen av företagets interaktion 
med denna målgrupp. Identiteten bör matcha personligheten så att imagen som skapas 
stämmer relativt väl överens med organisationen. Att försöka skapa och uppmuntra en 
överdrivet positiv bild av organisationen blir ofta genomskinligt och skadar företagets 
trovärdighet, samt leder till ökad misstro på längre sikt. 

Företagets identitet bör vara ”det yttre tecknet på det inre engagemanget” och samtidigt spegla 
företagets beteende.47 Det är av betydelse att den information och de fakta som lämnas är 
väsentliga och uppdaterade, att kommunikationen är tydlig och sker utan brus eller moment 
som stör kärnbudskapet samt att budskapet kommuniceras på ett kort och koncist sätt.48 Det 
gäller att ständigt vårda företagets rykte med hjälp av varumärket och företagsidentiteten, och 
att med hjälp av dessa kommunicera en ständig närvaro i näringslivet.49

Image är ett centralt begrepp. Syftet med image och profilering i rekryteringssammanhang är 
dock inte att generera fler ansökningar, snarare färre. Syftet är istället att ansökningarnas 
kvalitet ska öka och samtidigt skapa en större kvot av de sökande kandidaterna som är direkt 
anställningsbara. En annan måttstock att använda sig av för att se om företaget lyckas med 
satsningen är att avläsa olika listor där favoritarbetsgivare varje år rankas. 50  

Fredrik Stranne, som länge arbetet med image- och profilering, har vissa råd för att förbättra 
ett arbetsgivarmärke. Det första är att definiera målgrupper på marknaden, att lära känna dessa 
och ta reda på vad de attraheras av. Företagen bör även kritiskt granska den egna 
verksamheten för att kunna ge en realistisk bild av den till olika målgrupper. Externa budskap 
ska vara sanningsenliga och tydliga. Budskapet ska förpackas och förmedlas med rätt kanaler 
för respektive målgrupp.51

                                                
47 Pickton & Broderick, Integrated Marketing Communications
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49 ibid
50 Arla Foods: Så locker han de rätta till mejeriet
51 ibid



Revisorn – framtidens tråkiga drömyrke? Saavedra & Sandelin

21

3.4 Benchmarking

Även om man tycker att det egna företaget gör bra ifrån sig finns det ofta företag som gör 
saker ännu bättre och det kan vara fördelaktigt att uppmärksamma detta. Konsten att lära från 
andra företag som utför vissa aktiviteter bättre än andra företag kallas för benchmarking. 
Syftet med detta är att kopiera eller förbättra ”best practices”, antingen inom en industri eller 
inom flera.52 Med benchmarking söker man svar på frågorna hur och varför en annan 
organisation har bättre prestationer. Jämförelserna behöver inte endast ske mot konkurrenter, 
utan även företag utanför den egna branschen kan bli aktuella. Med benchmarking kan man 
samla in information och ställa upp effektiva mål. Trovärdigheten för målen blir höga då 
konkreta exempel finns på dem som tidigare lyckats. Den kontinuerliga omvärldsbevakningen 
gör att målen ständigt hålls aktuella53

Benchmarking ska inte vara en engångshändelse utan en kontinuerlig process då bästa 
arbetsmetod är en rörlig måltavla. Det är heller inte meningen att det ska förse organisationen 
med färdiga lösningar utan nya idéer integreras med den egna verksamheten, där hänsyn tas 
till de egna förutsättningarna. Benchmarking är inte att kopiera eller imitera utan det handlar 
om att anpassa de nya idéerna till den egna organisationen. Metoden behöver inte alltid vara 
snabb och lätt. Det är inte svårt men det kräver att deltagarna har tillräckligt med tid och 
resurser avsatta för projektet.54 Benchmarking är inte enbart en uppgift för ledningen, det är 
istället en förutsättning att de personer som arbetar med processen också deltar i arbetet. Det 
är dessa personer som har den djupa kunskapen om processen och även de som ska 
genomföra förändringsarbetet.55

3.5 Attityder 

Genom kommunikation kan man påverka och förändra människors attityder till, exempelvis, 
ett företag. Attityder är en inlärd mottaglighet för saker som kommer att påverka personens 
uppfattningar, känslor och slutligen, beteende mot dessa saker. Saken kan vara, till exempel, 
ett objekt, en person eller en idé och attityden kan vara trivial eller starkare befäst. 
Litteraturen menar att attityder består av tre komponenter; 56

1. Kognitiv - mentala bilder, tolkning och förståelse av saker
2. Affektiv  - känslor och affektion mot saken
3. Conative – intentioner, handlingar och beteende med hänsyn till saken

Denna sekvens kan ändras men det vanligaste är att det går till i denna ordning. Mottagaren 
måste först bilda sig en idé om ”märket”, genom till exempel en reklamfilm som involverar 
humor. Personen är sedan i position att få en känsla för både reklamen och dess innehåll, 
inklusive varumärket, och en bra känsla för upplevelsen. Nu kan mottagaren agera (eller inte) 
på ett eller annat sätt och den handlingen kan vara att ”prova” företaget på grund av den goda 
känslan man fått mot det. 57
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54 ibid
55 ibid
56 Copley, Marketing Communications Management
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Attityder är viktiga för marknadsförare och marknadskommunikation eftersom de innehåller 
nyckeln till negativa eller positiva tendenser som mottagare kan ha mot ett företag eller
varumärke. Att ha en positiv attityd mot ett varumärke behöver inte alltid leda till att 
mottagaren väljer företaget, då andra faktorer kan påverka. Oavsett är attityder och uttalandet 
om attityder och åsikter högt eftertraktade av marknadsförare i deras jakt efter att skapa 
effektivare marknadsföring.58

3.5.1 Attitydundersökningar bland studenter

Seamann och Crooker menar att det finns en stark relation mellan studenters uppfattning om 
att revisorsyrket är intressant och deras beslut att ta en examen inom redovisning. Även om 
det inte är klart varför studenter som i förhand bestämt sig för redovisning sedan väljer en 
annan karriär, finns det bevis för att studenter som tänkt sig en annan karriär slutligen väljer 
redovisning med anledning av att de ändrat uppfattning om yrkets image.59 Hela 65 % av alla 
studenter i Giladis undersökning svarade att revision var deras förstahandsval när det gäller 
karriärsval.

En förklaring till tidigare misslyckanden med att attrahera studenter till att bli revisorer är 
yrkets uppfattade image som avskräckt istället för lockat. En annan förklaring är att mer 
ambitiösa studenter anser att utbildningen är mindre utmanande än andra utbildningar.
Studenter som inte läser redovisning menar att arbetsmöjligheterna är den mest påverkande 
faktorn när det kommer till att välja yrke. Att få en hög ingångslön är också en statistiskt 
viktig faktor för denna grupp. Inte under något förhållande uppfattas någon av dessa faktorer 
som fördelaktiga med att välja redovisning framför ett annat yrke60 Även Giladis 
undersökning tyder på att inkomstpotential och möjligheter till jobb är de främsta 
anledningarna till att studenterna väljer att bli revisorer. De delar åsikten om att det är ett yrke 
med betydande inkomstpotential och de vill arbeta för företag som erbjuder fördelaktiga löner 
och möjligheter till avancemang.61

Många redovisningsstudenter uppfattar revision som ett intressant område där de har 
möjlighet att applicera sin kunskap i den riktiga världen.  De respekterar och gillar att träffa 
andra revisionsstudenter och anser att yrkesrevisorer är professionella. Många studenter tror 
också att revisionsstudier ofta resulterar i ledarpositioner och att yrket möjliggör en finansiellt 
trygg karriär. En viktig aspekt är att studenterna är medvetna om revisionens kritiska och 
grundläggande roll för landets ekonomi.62 Redovisningsstudenter uppfattar ofta revisorer som 
”number crunchers”, det vill säga att de är duktiga på att hantera siffror och beräkningar.63

Studenter som gått en kurs i redovisning var mer positivt inställda till yrket än de studenter 
som inte tagit någon kurs inom ämnet. Skillnaden leder till en intressant slutsats. Det är att 
rekommendera att studenter blir uppmuntrade till att ta en kurs i redovisning så tidigt som 
möjligt i studierna på universitetet. Denna kurs blir då en inkörsport, som en introduktion till 
ämnet.64

                                                
58 Copley, Marketing Communications Management
59 Allen C, Business students’ perception of the image of accounting
60 ibid
61 Smith G, Reversing the decreasing trend of students majoring in accounting
62 Arsan & Yava, Image of auditing as a field of study and career among college students
63 Smith G, Reversing the decreasing trend of students majoring in accounting
64 Arsan & Yava, Image of auditing as a field of study and career among college students



Revisorn – framtidens tråkiga drömyrke? Saavedra & Sandelin

23

Hermanson65 genomförde en undersökning där han identifierade vilken roll uppfattningen av 
revision spelar i studentens beslut om att bli revisor.  Enligt denna undersökning var de 
negativa uppfattningarna som främst påverkade studenter att inte välja revision följande; 
revisionsarbetets natur, revisorernas arbetsmiljö samt avsaknaden av kreativitet. Hermanson 
menar också att yrkesrevisorer måste inse att de kan och har en påverkan på 
ekonomistudenters karriärsval. De kan vara extremt effektiva då de talar inför studenter för att 
försöka ändra de stereotyper som finns om revision. Personliga erfarenheter och exempel som 
illustrerar revisionsarbetets dynamiska natur, behovet av samarbete och vikten av kreativ 
problemlösning kan också hjälpa till att vända uppfattningarna om arbetet.

3.6 Rekryteringsprocessen

Betydelsen av rätt sorts personer kan aldrig underskattas i en organisation. De organisationer 
som har väl utvalda och utbildade medarbetare kommer att få konkurrensfördelar kontra de 
organisationer vars ineffektiva anställningsmetoder ackumulerat ineffektiv personal. 
Rekryteringsprocessen är ett kritiskt steg för personalfunktionen hos en revisionsbyrå. 
Konsekvenserna av urvalet i revisionsbranschen är speciellt viktig då revision är en tjänst, 
som förlitar sig på humankapital. Personalens input i organisationen är en av de främsta 
faktorerna som bestämmer verksamhetens framgångar. Att anställa toppstudenter kan vara 
ekonomiskt fördelaktigt och tidsbesparande i form av utbildning.66 Branschens framtid hänger 
på byråernas förmåga att attrahera, utbilda och behålla de bästa och mest kapabla 
individerna.67

Ju större företaget är, desto större andel medarbetare är det som anställs direkt från 
universiteten och högskolorna. Stora firmor har dessutom råd att utveckla välstrukturerade 
utbildningsprogram för att integrera nyanställda i företagets verksamhet En nyutexaminerad 
student som kommer in i ett professionellt revisionsföretag medför en enorm investering som 
innefattar rekryteringskostnader, utbildning och ersättning. Därför är möjligheten till vidare 
anställning också viktig.68

Organisationer har en väldigt stark syn på sitt företags identitet och kultur. De tror ofta att det 
är nödvändigt att rekrytera studenter som delar företagets stil och värderingar. Herriot menar 
att firmor bör överväga den sociala processen av urvalet, där det inte bara krävs att den 
sökande uppfyller firmans förväntningar utan där organisationen också måste uppfylla 
nödvändiga krav för den sökande. Nyrekryteringar, vars värderingar redan i början stämmer 
överens med firmans, anpassar sig snabbare efter organisationen, känner sig mer 
tillfredsställda och tenderar därför att stanna längre hos företaget.69
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Mauldin påstår att ett ökat fokus bör ligga på rekryteringen av studenter till utbildningen. 
Fokus bör läggas på lärarna i grundkurserna på universitetet, då de har möjligheten att 
påverka studenterna och förklara vad revisionsarbetet verkligen innebär, samtidigt som de kan 
reda ut eventuella missuppfattningar om yrket.70 Om yrkesrevisorer finns på plats ges 
studenterna möjlighet att relatera det de lärt sig i klassrummen med det som sker i 
yrkesvärlden, förena teorin med praktiken och få större insikter i yrket.71

Stora firmor kan anställa ett stort antal studenter om året. Därför kan dessa företag rättfärdiga 
hög närvaro på många universitet. Innan ett företag tar steget att visa sig på campus bör de 
vara medvetna om sina konkurrenter. När företagen väljer universitet och högskolor bör olika 
kriterier beaktas, bland annat lokalisering, antal studenter, program och hur väl de går ihop 
med företagets organisationskultur. Det är troligast att stora företag besöker de större 
universiteten, vilket resulterar i större konkurrens.72

Det kan vara väl värt att tänka över vilken tid på året man besöker universiteten. Är företagen 
för tidig ute, kanske studenterna inte svarar på erbjudandet förrän de har pratat med andra 
byråer. Är de istället senare ute än andra firmor finns risken att de bästa studenterna redan är 
rekryterade av andra företag. Regelbunden rekrytering på samma universitet möjliggör 
publicitet och utveckling av dessa kontakter. Det kan öka chansen att lyckas bättre med 
rekryteringen då universitetspersonalen får ett positivt, personligt intryck av företaget och 
dess organisation och verksamhet.73

Att göra reklam för besöket på skolan är eftersträvansvärt. Det är viktigt att man utser bra 
rekryterare och att man använder samma så att de kan lära sig rekryteringsprocessen och 
utveckla goda kontakter med fakultetspersonalen. Det ideala är en ung anställd som nyligen 
tagit examen från den skolan företaget besöker. Studenter kan känna sig mer bekväma med att 
prata med någon nära deras egen ålder och omständigheter, och inte långt från deras egna 
beslutsprocesser. Det är viktigt att studenterna behandlas väl. Det råder ingen tvekan om att 
studenter kommer att dela med sig av sina erfarenheter till sina kompisar och till fakulteten, 
framförallt om de är dåliga, vilket kan leda till att företag får dåligt rykte. Oavsett om en 
kontakt leder till ett jobberbjudande eller inte gäller det att företagen fortsätter vårda 
relationen och kommunikationen med studenterna.74
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4. Empiri

I detta kapitel kommer vi att presentera de tre revisionsbyråerna samt Svenska 
Revisionsakademin som ingått i vår empiriska undersökning. Efter presentationerna kommer 
vi att delge resultatet från intervjuerna. Vi kommer även att presentera resultatet från 
enkätundersökningen.

4.1 Presentation av företagen

4.1.1 Svenska Revisionsakademin 

Svenska Revisionsakademin (SRA) är en stiftelse som har till uppgift att stödja revision, 
redovisning och andra sammanhängande områden. Akademins huvudsakliga mål är att göra 
revisions- och redovisningsutbildningarna mer attraktiva för studenter och på så vis höja 
kompetensen och statusen i yrket. Akademin bedriver inte själva en egen verksamhet utan 
uppfyller istället syftet att stimulera och stödja utbildning och forskning inom revision och 
redovisning. Akademin består av 18 ledamöter från både privat och offentlig 
revisionsverksamhet samt från universitet och högskolor.75

4.1.2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har 3 000 medarbetare på 125 kontor i Sverige. Den 
globala verksamheten går endas under namnet PricewaterhouseCoopers och innefattar 
120 000 medarbetare i 139 länder. Öhrlings arbetar med att utveckla, sälja och bedriva
revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden. 
Byråns historia sträcker sig ända tillbaka till 1849, då grundaren Samuel Lowell Price satte 
upp sin verksamhet London. Öhrlings PricewaterhouseCoopers bildades sedan år 1999 genom 
en fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price Waterhouse.76

4.1.3 Ernst & Young

Ernst & Young är verksamma inom revision, affärsrådgivning, skatte- eller 
transaktionsrådgivning. Företaget har 75 kontor över hela Sverige och 1 600 medarbetare 
fördelade på dessa. Globalt finns de i 140 länder med 107000 medarbetare. Företagets historia 
är omgiven av många fusioner mellan mindre och medelstora revisionsbyråer, vilket lett till 
många namnbyten genom tiden. Utvecklingen av Ernst & Young kännetecknas främst av ett 
antal namn på kända revisorer. Byrån började med Jansson, Hagström, Bredberg och 
Magnusson som genom fusion blev Hagström & Bredberg år 1971. Efter många namnbyten 
valde man år 1990 slutligen att ta namnet Ernst & Young, efter den internationella 
samarbetspartnern.77
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4.1.4 KPMG

KPMG har 1 600 medarbetare vid 60 kontor i Sverige och 94 000 medarbetare i 148 länder i 
världen. Deras verksamhetsområden är revision, skatt och redovisning. Företaget (Bohlins 
Revisionsbyrå) grundades redan 1923 av Lars Ture Bohlin, som också tog initiativ till att
samma år bildades FAR. Företaget växte utan några större uppköp. Först år 1989 kom 
företaget att välja KPMG som internationell samarbetspartner och några år senare ändrades 
företagets namn till KPMG Bohlins AB, KPMG i vardagligt tal.78

4.2 Resultat intervjuer

4.2.1 Bino Catasús, Svenska Revisionsakademin 

Revisionsbranschen har exploderat och man reviderar nästan allt nu för tiden. SOC, skandalen 
med Enron och det ökade fokuset på intern kontroll påverkade branschen och drog in många 
studenter till yrket. Den tråkiga stämpel som yrket fått sitter djupt ändå. Studenter väljer att 
plugga till revisorer, inte för att det är roligt, utan för att de anser att man kan simulera till sig 
de andra kunskaperna. Många studenter väljer också yrket under dåliga tider, då det anses 
vara relativt säkert att trots allt få jobb, medan studenter väljer mer attraktiva ämnen under
goda tider.

Ett akut problem är att det finns väldigt få forskare inom branschen. Det grundläggande syftet 
med Svenska Revisionsakademin är att ge forskningen ökade resurser. För att locka studenter 
till branschen är det viktigt med bra och spännande forskning då den är grundläggande för 
ämnet. Även intressanta personer, som exempelvis professorer kan göra ämnet mer attraktivt. 
Intressanta personer lockar bra studenter.

Aktörer inom branschen är intresserade av att hålla god kontakt med akademin och 
universiteten. Revisionsbyråer avsätter pengar till akademin, de har ofta olika aktiviteter och 
sponsring av forskning. Detta görs ur både ett nyttoperspektiv och av tradition. Kritik från 
revisionsbyråerna rör ofta att studenter inte har tillräckligt mycket kunskap. Akademin har 
planer på att sjösätta en ny attraktiv revisorsutbildning. Den ska utbilda rätt medarbetare på 
direkten med fördjupad kunskap på samma kostnadsnivå.

Branschen och arbetsuppgifterna är väldigt styrda med specifika regler och föreskrifter.
Företag vill ha studenter som aktivt tar beslutet att bli revisorer och ser intressanta problem 
och aspekter med yrket. Kunskap som fås av praktiskt erfarenhet är vital. Nya tjänstedirektiv i 
EU har en kraftig markering om livslångt lärande. Revisorer bör hålla sig ständigt 
uppdaterade med nya kunskaper. På ett strategiskt sätt tar revisionsbyråerna in många 
nyutexaminerade studenter och utbildar dem vidare.
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Byråerna bör hitta samarbeten utomlands då man vet att utlandsstudier attraherar studenter. 
Revisorer tycker att arbetet är roligt, lärorikt och flexibelt då det ofta innebär resande med 
olika team till olika företag. Det är ett spännande yrke med en klar karriär där man jobbar hårt 
vissa perioder och tar det lugnare under andra. Det kan ses som ett relativt enkelt jobb med 
stor potential. I början kan det vara tråkigt, men det kompletteras med utbildning och 
allteftersom blir det bara roligare då man blir mer involverad.

4.2.2 Annica Hentze, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Branschen för revisorer expanderar. Det sker allt mer affärer och fler uppdrag, mycket på 
grund av Sarbanes Oxley Act, den svenska koden för bolagsstyrning och övriga nya 
redovisningslagar. Det har blivit ett ökat behov av redovisningskonsulter. Inom revision 
rekryterar byrån mycket, mer än hälften av de nyanställda är nyutexaminerade studenter. 
Inom de närmaste fyra åren beräknar de växa ännu mer. Att börja som revisor är en bra start 
på karriären eftersom man tränas i ekonomisk förståelse, vilket ger fler karriärmöjligheter.

Byråns profilering mot studenter speglar företagets organisation. De har en decentraliserad 
verksamhet där varje kontor driver sin egen verksamhet, bestämmer hur profileringen mot 
studenter ska gå till, ansvarar för olika skolor och planerar samt bedriver aktiviteter på dessa.
Varje år träffas de högskoleansvariga, ser över hur allting skett under året samt planerar 
framåt.

De letar aktivt efter rätt sorts personer och tror på det personliga mötet med studenterna. Via 
aktiviteterna och möten kan de skapa kontakt med studenterna och identifiera potentiella 
medarbetare samt har möjlighet till att få feedback. Byrån har många olika aktivitetsformer 
där de integrerar studenter i verksamheten. Studenter kan bland annat delta i att lösa olika 
case, lyssna på föreläsningar, ta del av öppna hus med frågstunder, vara medlem i 
studentklubb och ta del av information på studentwebben. Övrig marknadskommunikation är 
annonser i olika tidningar, affischer och diverse inbjudningar.

Byrån tar del av olika större undersökningar för att ta reda på hur företaget uppfattas av 
studenter. De gör även mindre, egna undersökningar med studenter de träffar via de olika 
aktiviteterna. Byråns mål är att båda attrahera och behålla studenter. De anser sig vara bäst på 
att uppfylla löften och att behålla medarbetare, då målet med profileringen är att ge en ärlig 
bild av verksamheten. Att ta hand om medarbetarna är viktigt eftersom det ger ett bra rykte 
även utanför verksamheten. De betonar möjligheten att arbeta utomlands. Med hjälp av olika 
utlandskampanjer symboliserat de att de är ett internationellt företag. 

Det är först under de senaste åren som man börjar arbeta mer aktivt med profileringen mot 
studenter. En tendens är att en del studenter väljer att läsa inriktning mot redovisning under en 
lågkonjunktur eftersom de vet att det är störst chans att få jobb där. Trots rådande 
högkonjunktur har man inte märkt av någon nedgång i antalet ansökningar till byrån. De fick
faktiskt in fler ansökningar i vår än förra året. En förklaring är att de lyckats hålla kvar sin 
profilering och inte dra ned på resurser i lågkonjunkturen. 

Yrkets image har förändrats, speciellt tack vare möten och ”prova på” aktiviteter. Man 
behöver dock förtydliga vad yrket innebär ännu mer för att ge en rättvisande bild. En större 
integrering med universitet och högskolor behövs också. 
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4.2.3 Sanna Östberg, Ernst & Young

Kraven har under de senaste åren höjts på branschen, till stor del i följderna av olika 
bolagsskandaler och nya regelverk, som Sarbanes-Oxley Act, med mycket fokus på intern 
kontroll. Ökat fokus på branschen är bra för att revision ska hålla en hög kvalitet. 
Arbetsbelastningen och antalet uppdrag har ökat, framför allt gällande den interna kontrollen. 
Det är alltså ett högt tryck, större efterfrågan på byråns tjänster och större fokus på revision.
Revision är en verksamhet som det alltid finns ett behov av, oavsett konjunktur. Ett ökat 
fokus på granskning och en större förståelse för revisorns insatser går att urskilja. Tendensen 
är att revisorns insatser framöver kommer betraktas som viktigare än tidigare. Byrån räknar 
med att anställa många i år, de flesta inom revision. Båda nyutexaminerade studenter behövs 
och yngre verksamma revisorer. Nya, yngre medarbetare behövs för att fylla på i 
organisationen och inför det generationsskifte som kommer att ske.

Synen på yrket har ändrats och att den tråkiga stämpeln börjar suddas bort, allt eftersom 
studenter börjar förstå tyngden i revisorns jobb. Byrån försöker förmedla detta i sin 
kommunikation och i marknadsföringen mot studenter väljer man att fokusera på 
karriärmöjligheterna. Tidigare har man jobbat mer med traditionella budskap och direkt lyft 
fram karriärmöjligheter, utlandsmöjligheter och dylikt. Efter att insett att de flesta arbetar på 
det sättet valde de istället att bejaka fördomar mot branschen och vända på det för att ge en 
bild om att yrket inte behöver vara tråkigt. 

Byrån jobbar mycket med att försöka särskilja sig från sina konkurrenter för att ge en tydlig 
bild av yrket. I första kontakten med studenter använder de humor och ironi för att ta bort den 
tråkiga stämpeln. Detta sticker ut och har varit uppskattat av studenterna, vilket märkts i de 
kvalitativa undersökningarna de tagit del av. Sedan går de in med slogan ”ett val som du inte 
ångrar”, där medarbetare får berätta mer konkret om yrket, vardagen och möjligheterna.  De 
försöker lyfta fram vad revision innebär och hur viktig revisorn är. Det är ett mångsidigt yrke 
när man arbetar i olika branscher och har möjlighet att arbeta internationellt betonas. 
Branschbredd och global utsträckning är något som lockar studenter. Tack vare satsningarna 
har byrån byggt ett starkt varumärke och plattform att stå på. När det kommer till den 
relationsbyggande fasen med studenter behöver man bygga på med saklig och öppen 
information.

Ernst & Young samarbetar med de skolor man sett har högst koncentration på de utbildningar 
byrån är intresserad av. De försöker se till att synas på arbetsmarknadsdagar, intervjua 
studenter, bjuda in på mingelkvällar mm. Tidningen EYE fungerar också som kommunikation 
till studenter då de kan visa studenterna hur de kommunicerar med kunderna samt ge en bättre 
bild av byråns verksamhet.
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4.2.4 Daniel Schön, KMPG

Branschen och efterfrågan på revisorer ser likadan ut hos KPMG i hela landet. Byrån har 
anställt revisorsassistenter på många kontor i hela Sverige, vilket talar för att det är efterfrågan 
på revisorer både förgående år och i år. En faktor till detta är att på revisionsbyråer, i alla fall 
de stora, måste det vara en omsättning för att det skall finnas personer på alla nivåer. En 
annan faktor är åldersstrukturen, då äldre medarbetare går i pension eller slutar måste någon ta 
deras plats. 

Byrån arbetar aktivt med att attrahera studenter. De marknadsför sig på högskolor och 
universitet för att vara den mest attraktiva arbetsgivaren. De satsar på relationer med studenter 
på skolor runt om i landet och har samarbetsavtal med skolorna. Dessa avtal kan bland annat 
gå ut på att byrån går in och sponsrar olika arrangemang, ställer upp på interjuver och 
föreläsningar, får tillfällen att synas på skolorna, möjligheter att nå ut till studenter med 
utskick, vara med i studenttidningar med mera. För att marknadsföra byrån som attraktiva 
arbetsgivare syns de bland annat på nollningar för nya studenter, via annonser i 
studenttidningar, håller i föreläsningar, vara med på arbetsmarknadsdagar, håller i 
kontaktsamtal inför rekryteringar samt bedriver ständigt uppdaterade studentsidor på 
hemsidan.

Hur rekryteringen av studenter går till är olika från ort till ort och från år till år. Det är allt fån 
kontaktsamtal på arbetsmarknadsdagar, annonser i dagspress samt skrift på byråns hemsida. 
Ansökningar kommer in både i pappersform, via e-mail och direkt när de är ute på skolorna 
och marknadsför sig. Efter diverse ansökningar sker sedan intervjuer i olika omgångar tills 
lämpliga personer kan utses.

Byrån arbetar aktivt med att behålla medarbetarna. Vidareutbildning sker löpande under 
anställningstiden, speciellt utbildningsprogram som är till för både teoretisk och personlig 
utveckling. Andra incitament som lockar till arbetet är exempelvis mer ansvar löpande 
allteftersom erfarenheten ökar, bonussystem, utvecklingssamtal, flexibel arbetstid. Anställda 
på byrån har även möjlighet att specificera sig inom olika arbetsområden samt möjlighet till 
att jobba i olika städer eller internationellt i andra länder.
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4. Har Du övervägt att välja redovisning 
som inrik tning?

Ja; 61%

Nej; 39%

3. Skulle Du kunna tänka dig att 
arbeta som revisor?

Ja; 56%

Nej; 44%

2. Kommer Du att välja redovisning 
som inrik tning?

Ja
28%

Nej
72%

4.3 Resultat enkätundersökning

Nedan redovisas resultaten från enkätundersökningen. Dessa är sammanställda i olika 
diagram och att presenterade uppdelade efter frågorna. Detta har vi gjort därför att vi anser det 
vara överskådligt och för att läsaren lättare ska kunna relatera det till enkäten i bilagorna. Alla 
respondenter studerade på ekonomlinjen och första frågan var endast en kontrollfråga.

Fråga 2 – 4

Av de 162 respondenterna kommer endast en dryg fjärdedel att välja redovisning som sin 
inriktning. Däremot kunde över hälften tänka sig att arbeta som revisorer, trots att det kanske 
inte var deras första val när det kommer till att välja karriär. Ännu fler hade åtminstone 
övervägt redovisning som en karriärmöjlighet.

Fråga 5 -6
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5.
Redovisningsinriktningen

är svårare än andra
inriktningar

6. Man har stor praktisk
användning av de

kunskaper utbildningen
ger 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Nej, inte särskilt

Absolut inte

På frågan om huruvida redovisningsinriktningen är svårare än övriga inriktningar tyckte 
majoriteten att den inte var särskilt mycket svårare. En dryg femtedel tyckte inte alls att den 
var svårare och en dryg femtedel höll delvis med om att den var svårare. Nästan alla 
respondenter höll helt eller delvis med om att redovisningsutbildningen ger praktiskt 
användbara kunskaper.
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17%
11%
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10. Det finns ett
stort behov av

revisorer i Sverige 

11. Det är lätt att få
jobb som revisor 

12. Revisorsyrket
har gott rykte och

hög prestige 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Nej, inte särskilt

Absolut inte

Fråga 7 – 9
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7. Lärarna påverkar
mitt val av inriktning

8. Kurslitteraturen
påverkar mitt val av

inriktning 

9. Gästföreläsare
från näringslivet

påverkar mitt val av
inriktning 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Nej, inte särskilt

Absolut inte

Nästan alla respondenter höll helt eller delvis med om att redovisningsutbildningen ger 
praktiskt användbara kunskaper. Hela 26 % av studenter menade att lärarna inte alls 
påverkade deras val av inriktning på sin utbildning. Nästan hälften ansåg att lärarna inte 
påverkade valet särskilt mycket och en knapp tredjedel instämde delvis. Kurslitteraturen 
påverkade inte eller i väldigt liten grad val av inriktning hos tre fjärdedelar av studenterna. 20 
% höll delvis med om att litteraturen har en påverkan och endast 6 % instämde helt. Även 
gästföreläsarna påverkar på studenternas val av inriktning. Nästan hälften av respondenterna 
influeras helt eller delvis av gästföreläsarna. 

Fråga 10 – 12

De flesta respondenter var 
överens om att det finns 
ett stort behov av 
revisorer i Sverige. Drygt 
70 % höll också delvis 
med om att det är lätt att 
få jobb som revisor. 
Ungefär lika många ansåg 
att revisorsyrket har gott 
rykte, samtidigt som cirka 
en fjärdedel inte höll med.
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Fråga 13 – 16
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13. Arbetet
som revisor ger

hög lön 

14. Att arbeta
som revisor
verkar roligt 

15.
Revisorsyrket
innebär mycket

resande

16. Som revisor
måste man ta
många tuffa

beslut 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Nej, inte särskilt

Absolut inte

Drygt 80 % av studenterna höll helt eller delvis med om att arbetet som revisor ger hög lön. 
Endast var fjärde respondent ansåg att yrket absolut inte ger hög lön. Att arbeta som revisor 
verkar inte så roligt, tyckte majoriteten av studenterna. En knapp tredjedel höll dock delvis 
med om att yrket verkar roande. Om yrket innebär mycket resande var det splittrad mening. 
Drygt hälften ansåg att yrket inte verkar innebära mycket resande, medan 40 % ansåg 
motsatsen. Hälften av respondenterna trodde att man som revisor måste ta många tuffa beslut 
och resterande hälft ansåg att yrket inte medförde särskilt många tuffa beslut.

Fråga 17 – 19
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17. Revisorsyrket
innebär arbete i team 

18. Arbetet som revisor
ger mig möjlighet att

utvecklas på ett
personligt plan 

19. Revisorsyrket
innebär stort ansvar 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Nej, inte särskilt

Absolut inte

Sex av tio studenter trodde att revisorsyrket innebär arbete i team medan 40 % trodde 
motsatsen. Att revisorsyrket ger möjlighet till personlig utveckling höll knappa hälften helt 
eller delvis med om, medan den andra hälften inte instämde. Nästan alla respondenter höll 
med om att revisorsyrket innebär ett stort ansvar. Ingen tyckte raka motsatsen.
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Deloitte

Ja
78%

Nej
22%

Öhrlings PWC

Ja
83%

Nej
17%

KPMG

Ja
87%

Nej
13%

Ernst & Young

Ja
93%

Nej
7%

Fråga 20 – 22
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20. Som revisor har jag stora
möjligheter att påverka mitt

arbete 

21. Revisorsyrket innebär
mycket enskilt arbete 

22. Revisorsyrket ger goda
karriärmässiga

utvecklingsmöjligheter 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Nej, inte särskilt

Absolut inte

Väldigt få instämmer helt i att man som revisor har stora möjligheter att påverka sitt arbete, 
däremot håller drygt hälften delvis med. Ungefär var tredje ansåg att man inte har särskilt 
stora möjligheter att påverka. De flesta studenterna har uppfattningen att revisorsyrket medför 
mycket enskilt arbete. Ingen motsatte sig helt, men 13 % ansåg att det inte direkt stämde. 
Nästan 80 % trodde att yrket ger goda karriärmässiga utvecklingsmöjligheter, medan en 
fjärdedel svarade ”nej, inte särskilt”.

Fråga 23

När respondenterna ombads svara vilka revisionsbyråer de kände igen var Ernst & Young den 
mest kända byrån. På andra plats, med 87 % som svarade ja, kom KPMG. Strax efter kom 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som 83 % av studenterna kände igen. Sist hamnade 
Deloitte, där hela 22 % inte alls kände igen byrån.
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Fråga 24

När studenterna fick ranka de fyra revisionsbyråerna efter vilken de ansåg vara den mest 
attraktiva arbetsgivaren blev resultatet följande:

1. Ernst & Young
2. Öhrlings PWC
3. KPMG
4. Deloitte

Fråga 25 – 29
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25. Har du deltagit i
ovanstående byråers

studentaktiviteter? 

26. Har du sett någon
av dessa byråer på

universitetsområdet? 

27. Har du haft
möjlighet att prata med
någon från byråerna? 

28. Tycker du att
dessa byråer syns

tillräckligt på
universitetsområdet? 

29. Tycker du att
dessa byråer syns

tillräckligt i media
överhuvudtaget? 

Ja

Nej

Av de tillfrågade studenterna hade endast 22 % någon gång deltagit i någon av de fyra 
byråernas studentaktiviteter. Däremot hade hela 76 % av respondenterna vid något tillfälle sett 
till någon av byråerna på universitetsområdet. Nästan hälften av studenterna hade aldrig haft 
möjlighet att prata med representanter från någon av de stora revisionsbyråerna. När det 
kommer till hur mycket byråerna syns på universitetsområdet tyckte drygt hälften av 
respondenterna att de syns tillräckligt, medan andra hälften inte håller med. Hela 61 % av 
studenterna ansåg att byråerna inte syns tillräckligt i medierna, enbart 39 % tyckte att de syns 
nog.
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5. Analys

5.1 Branschen

Den allmänna uppfattningen är att det finns ett behov av revisorer i Sverige. De flesta 
studenter i vår enkätundersökning instämde. Även respondenterna på revisionsbyråerna 
berättade om det ökade behovet av revisorer nu och under de kommande åren. Branschen har 
vuxit och likaså behovet av antalet revisorer. 70 % av studenterna menade också att det är 
relativt enkelt att få jobb som revisor. Ungefär lika många ansåg att revisorsyrket har ett gott 
rykte och hög prestige. Detta är anmärkningsvärt eftersom den litteratur och de artiklar vi tagit 
del av istället pekar på att yrket har en dålig image. Det kan vara ett tecken på att attityden hos 
studenter har förändrats de senaste åren. Vi tror att det till viss del beror på revisionsbyråernas 
ökade satsningar på att marknadsföra sig själva och yrket samt försöken att ändra synen på 
professionen.

Fokus har ökat på revisorer och revision överhuvudtaget de senaste åren.  Det är nästintill 
underförstått att nya regelverk och lagstiftningar resulterat i hårdare krav på kontroll och 
därför skapat ett behov av fler kontrollanter, det vill säga revisorer. Det är inte bara till följd 
av alla nya regelverk och lagstiftningar som tillkommit, även revisionsbyråerna och andra 
aktörer har varit delaktiga i det ökade trycket. Att branschen allt mer förts fram i rampljuset är 
även ett resultat av revisionsbyråerna och andra aktörers satsningar på både marknadsföring 
och kommunikation med diverse intressenter. Framförallt har byråerna fokuserat sin 
marknadsföring på att attrahera studenter och nya yngre medarbetare.

Revisionsbranschen har ökat nästintill explosionsartat de senaste åren och ser ut att fortsätta i 
samma riktning inom den närmaste tiden. Revisionsbyråerna rekryterar många och fler än 
hälften av de nyanställda är nyutexaminerade studenter. Det är förvånande att en så stor andel 
kommer direkt från universitet och högskolor. Många av dessa har ingen praktisk erfarenhet 
av yrket. Samtidigt kan man i ett tidigt skede integrera dem i organisationen med hjälp av 
utbildning etc. Nyutexaminerade tror vi också är lättare att ”forma”, det vill säga att det är 
enklare att få studenterna att passa in då de inte har tidigare erfarenheter av arbetet. De som 
har erfarenhet inom branschen kan ha mer kunskap men kan samtidigt ställa högre krav på 
arbetsgivaren. Har man tidigare arbetet vid en annan byrå kanske man har andra 
tillvägagångssätt och arbetsrutiner. Vi tror att studenter kommer in med öppna sinnen och är 
villiga att lära. 

Fler revisorer behövs för att byråerna ordentligt ska kunna ta hand om allt fler 
granskningsuppdrag. Det behövs även fler personer inom yrket för att det ska finnas en 
omsättning av medarbetare på alla nivåer inom organisationen. En annan faktor är 
ålderstrukturen, att anställa yngre nyutexaminerade är en förberedelse för det 
generationsskifte som kommer att ske, inte bara på byråerna utan överallt i näringslivet. 
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Revision är en verksamhet som det alltid finns behov av, oavsett konjunktur. Intressenter i 
olika företag behöver säkra underlag för att kunna ta beslut. Trots ett konstant behov av 
revisorer har byråerna märkt att studenter tidigare främst valde yrket under dåliga tider 
eftersom det ansågs vara relativt lätt att få jobb. Studenterna valde troligen snarare med hjärna 
än med hjärta, det vill säga en utbildning som med större sannolikhet kunde ge dem en sorts 
garanti på att all tid, möda och pengar de lagt ner på studietiden varit till nytta. Under bättre 
tider märktes det att studenter hellre valde någon mer attraktiv utbildning. Det
uppmärksammades av både universitet och revisionsbyråer då redovisningsinriktningen 
minskade i popularitet samtidigt som få sökte jobb som revisorer hos byråerna. Med andra ord 
har redovisningsutbildningen varit lätt konjunkturkänslig. 

Under den rådande högkonjunkturen nu har dock ingen nedgång i antalet ansökningar märkts 
av hos revisionsbyråerna. Det kan finnas flera förklaringar till detta. För det första kan den 
ökade fokusen på yrket och revisorns viktiga roll i samhället ha påverkat studenterna. Yrkets 
image kan ha ändrats till att vara mer attraktivt än tidigare i och med att det förts fram i ljuset 
att betydelsefulla personer behövs inom branschen. Det kan även vara en indikation på att 
revisionsbyråernas marknadsföringssatsningar gett resultat, att dessa gjorts på ett effektivt sätt 
och hållits på jämn nivå trots konjunktursvängningar. Revision har blivit ett förstahandsval 
för studenter. De väljer yrket självmant oavsett om det är bra eller dåliga tider, istället för att 
välja det som ett säkert kort. 

5.2  Kommunikation

Priestley’s paradox säger att ju mer och avancerad kommunikationsteknik som används, desto 
sämre blir kvaliteten på det som förmedlas. Frågan är om det kan vara så att revisionsbyråerna 
satsar för mycket på diverse olika aktiviteter och kampanjer. Att nästan hälften av studenterna 
tyckte att byråerna inte syns tillräckligt i medierna visar ändå att byråerna fortfarande har en 
bit att gå. Det visar att byråerna kan göra mer för att visa upp sig. Av de studenter som deltog 
i enkätundersökningen svarade hela fyra av tio att de inte haft möjlighet att prata med någon 
representant från revisionsbyråerna och endast en femtedel hade deltagit i någon av deras 
aktiviteter. Det kan vara så att de som redan bestämt sig för att välja en annan inriktning 
avstår från att deltaga i byråernas olika aktiviteter. En annan anledning kan vara att 
informationen om aktiviteterna som äger rum inte kommuniceras tillräckligt bra. Studenterna 
som ännu inte bestämt sig för inriktning kan vara väldigt selektiva i val av information som de 
tar till sig. 

Vi tror att studenterna ofta i början på utbildningen bryr sig mest om studierna. Först i slutet 
av utbildningen, när det är dags att ge sig ut i yrkeslivet, får de upp ögonen för potentiella 
arbetsgivare. Eftersom studenterna inte bryr sig så mycket om annat än studierna i början av 
utbildningen kan det vara bra för revisionsbyråerna att gå in hårdare. Studenterna är mer 
passiva och därför måste byråerna vara mer aktiva i kommunikationen. Bortfallet blir stort om 
det bara är en envägskommunikation i detta skede då studenterna inte är uppmärksamma eller 
mottagliga för informationen. I slutet av utbildningen är studenterna säkrare på inriktning och 
söker själva mer aktivt kontakt med byråerna eftersom de snart ska ut i arbetslivet. 
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Det kanske är bra att redan under de två första åren visa upp sig mycket även om det inte blir 
så mycket dialog mellan byråer och studenter. När studenterna närmar sig examen är chansen 
större att de tar kontakt med de byråer som de sett mest av under studietiden. Vi är förvånade 
över att så stor andel av studenterna inte kände igen revisionsbyråerna. Det mest förvånande 
exemplet är Deloitte, vilken hela 22 % av studenterna in alls kände igen, till skillnad från 
Ernst & Young som nästan alla kände till. Eftersom vi inte fick kontakt med någon från 
Deliotte vet vi inte hur deras marknadsföring ser ut. Någonting verkar de göra fel eftersom de 
ligger sist i rankingen i vår undersökning.

Ser man till Shannon-Weaver eller liknande kommunikationsmodeller kan brus leda till att 
studenter inte får ta del av all information som byråerna vill förmedla. Ett hinder kan vara att 
det sänds ut för mycket information och budskap från olika håll. Studenterna påverkas inte då 
deras uppfattning blir selektiv. Kommunikation som är ren information kan istället komma att 
ses som enbart störande moment. Sådana störande moment i kommunikationen kan se ut på 
olika sätt då studenterna exponeras från så många håll och olika arbetsgivare. Därför är det 
fördelaktigt med personliga möten, där studenter kan få riktig fakta från byråns medarbetare.

Även den interna marknadsföringen är viktig för kommunikationen. För byråerna är det vitalt
att medarbetarna visar sin bästa sida när det träffar studenterna och att de ger en rättvisande
bild av företaget. En del av den interna kommunikationen handlar om att man inifrån 
organisationen ger tydliga budskap om det man vill förmedla. Annars är det lätt att det blir fel 
vid den externa kommunikationen. Det kan sluta med att de olika medarbetarna sänder ut 
olika bilder av företaget och förvirra studenterna. Det är viktigt att budskapet utåt ger en 
korrekt bild av företaget. Överdriver man företagets egenskaper positivt kan det resultera i 
misstro, när olika intressenter upptäcker att bilden inte är sann. Ernst & Young har till 
exempel försökt gå ut med en ärlig bild om byrån. De har talat högt om de problem som finns 
inom branschen och försökt vrida den tråkiga stämpeln till något positivt.

5.3 Relationsbyggande kommunikation

Det viktigt för byråerna att ha relationsmarknadsföringen i åtanke när de arbetar 
studentkommunikation. Relationsmarknadsföring handlar om att sätta relationer och 
interaktion i centrum. Det passar in på de moment där revisionsbyråerna verkligen träffar 
studenterna på plats. Det är viktigt att bygga upp relationer till studenterna och därmed skapa 
ett mervärde. Med andra ord, skapa något som studenterna inte kan få hos någon av de andra 
byråerna. Att satsa på att bygga relationer är ett bra och kraftfullt konkurrensmedel. Om
revisionsstudenterna har en bra relation till någon av byråerna är sannolikheten större att de 
kommer att söka sig till denna efter studietiden då det blir svårare för studenterna att sedan gå 
till en annan byrå. Byggs relationen upp redan under studietiden ökar chansen att studenten 
sedan väljer att arbeta för just denna byrå framför de andra. 

De flesta aktiviteter som byråerna genomför är relationsskapande där studenterna är delaktiga 
i allra högsta grad. Det handlar inte längre bara om envägskommunikation där byråerna 
förmedlar sitt budskap och visar att de är attraktiva arbetsgivare. Numera är det snarare ett 
ömsesidigt utbyte av information där kommunikationen sker i flera vägar. Studenterna och 
byråerna skapar en närmare relation i och med aktiviteterna, där de utbyter information i form 
av en dialog. Byråerna försöker på bästa sätt attrahera studenterna och förmedla att de är 
attraktiva arbetsgivare samtidigt som de lyssnar och tar del av studenternas tankar och åsikter 
om vilka kriterier en attraktiv arbetsgivare bör uppfylla. 
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Studenterna blir involverade i kommunikationsprocessen och är nästan lika mycket 
producenter av information som byråerna är. Det är positivt att engagera studenterna och få 
till någon form av interaktion. Det är samtidigt ett effektivt sätt att för byråerna ta reda på vad 
studenterna tycker om dem. Många av företagen mäter hur effektivt de nått ut med sitt 
budskap genom att titta på olika undersökningar som utomstående företag gör. Det är viktigt 
att företagen tar reda på hur effektiva satsningarna varit och hur det uppfattats av studenterna. 
Genom aktiviteterna kan de själva på ett enkelt sätt och med detsamma ta del av den feedback 
de får från studenterna. 

5.4 Att påverka studenterna

Att träffa medarbetare och representanter från byråerna är bra för kommunikationens skull. 
Olika sorters störande moment och brus kan leda till att studenterna inte får rätt budskap. All 
den information som de får från representanterna i förhållande till annan information bildar 
den totala kommunikationen och det totala budskapet. Därför kan det vara viktigt att 
studenterna får träffa anställda på byråerna och inte bara ta del av information som byråerna 
sänder ut. 

Det sägs att intressanta personer lockar studenter. Det gäller nog för de flesta utbildningar och 
yrken. En god kontakt mellan akademin och näringsliv är vitalt för att studenter ska få en 
chans att träffa intressanta personer, få en bättre inblick i vad yrket går ut på samt kunna bilda 
sig en egen, mer realistisk bild av revisorns roll. Ett närmare samarbete med yrkesverksamma 
personer bidrar även till att studenterna kan få ta del av praktisk erfarenhet redan i ett tidigt 
skede. Den interna marknadsföringen betonar att personalen gör företaget. Den största och 
viktigaste resursen i ett företag är alltså medarbetarna och det är viktigt att dessa förmedlar 
företagens budskap. Om medarbetarna på revisionsbyråerna är tillfreds med verksamheten 
och de arbetsuppgifter som ingår kan de fungera som bra reklampelare utåt, speciellt mot 
studenter. Att de anställda är tillfreds med sitt arbete kan resultera i word-of-mouth
(ryktesspridning), en effektiv form av marknadsföring.  Den totala kommunikationen 
studenterna möter bör vara homogen, de bör få ett budskap från byråernas alla enheter som är 
likadant. Även detta stämmer överens med det Seamann och Crooker säger. 

Om studenterna anser att arbetet verkar intressant, ökar chansen att de ska välja denna 
inriktning. Hermanson menade att yrkesrevisorer påverkar studenterna i deras val av 
inriktning. Vi tror att de kan hjälpa till att ändra de stereotyper som finns om revisorer. Utöver 
detta kan de även dela med sig av personliga erfarenheter och exempel som illustrerar yrkets 
rätta natur. De kan beskriva sina arbetsuppgifter och ge studenterna en chans att ställa frågor. 
De kan också bli förebilder för studenter och fungera som någon form av mentorer. Vi håller 
med Hermanson om att yrkesrevisorer kan ha stor påverkan på studenterna och deras val av 
karriär. Som enkätundersökningen visar påverkas cirka hälften av studenterna av 
gästföreläsare från näringslivet, vilket är en stor del. 

Av de tre större komponenterna, lärare, kurslitteratur och gästföreläsare, är det gästföreläsarna 
som i högst grad påverkar studenternas inriktningsval. Om man tar in fler duktiga 
gästföreläsare tror vi att man kan påverka ännu fler studenter. De som menade att de inte 
påverkas av gästföreläsare kan ha haft dålig erfarenheter av dem som de tidigare stött på. 
Studenterna i vår undersökning har mer än hälften av sin utbildning kvar och kommer under 
denna tid att möta många personer som kommer att ha både större och mindre påverkan på 
deras val av karriär. 
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Av egen erfarenhet vet vi att föreläsare utifrån ibland kan vara tråkiga och lite insnöade på sitt 
ämne. Man bör därför föra in personer som kan engagera studenterna. Byråerna har förstått 
vikten av att låta studenterna möta ”rätt” personer inom organisationen. Exempelvis har 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers så kallade ”assesment centers” där studenterna får 
möjligheten att prova på rollen som revisor under en dag, just för att få inblick i yrket, samt 
träffa medarbetare på byrån och ställa frågor till VD.

Det personliga mötet är grundläggande då det gäller rekrytering. Vanliga intervjuer är 
fortfarande en del av rekryteringsprocessen men det första steget är personliga möten. Vid 
dessa möten med studenterna sker olika aktiviteter där de på byrån kan ta del av och se hur 
studenterna arbetar i grupp, löser olika uppgifter och tar beslut. Aktiviteter där studenterna 
medverkar och aktiveras är därför grundläggande när det gäller kommunikationen. 

5.5 Yrkets utvecklingsmöjligheter 

Byråernas profilering speglar deras organisation. Samtidigt som marknadsföringen mot 
studenter är en sorts kommunikation är det ett sätt att visa upp hur verksamheten fungerar. 
Byråerna arbetar mer aktivt mot studenter nu än vad de tidigare gjort, allt eftersom de förstått 
vikten av att hitta rätt medarbetare på effektivaste sätt. 

Incitament som byråerna lockar med är bland annat möjligheterna att arbeta internationellt. 
Förmodligen är det nya, spännande miljöer och omväxling som gjort det så populärt för 
studenter att studera eller arbeta utomlands. Ett annat incitament som revisionsbyråerna 
betonar är att revision är ett yrke med stor potential. Väljer man att studera för att bli revisor 
är det inget fast beslut att arbeta med resten av livet. Yrket fungerar snarare som en 
dörröppnare och det kan vara ett bra incitament får att attrahera studenter. Under utbildningen 
och i yrkeslivet tränas revisorer i ekonomisk förståelse samt får inblick i många olika 
branscher. Det sägs att revisorer ibland vet mer om företagen de granskar än företagen själva 
vet. Yrket som revisor kan leda till andra karriärvägar och obegränsade möjligheter inom
andra verksamhetsområden. 

Vi tror att studenterna inte alltid ser vilka möjligheter revisorsyrket ger på de större byråerna. 
Färre än hälften av studenterna som svarade på enkätundersökningen ansåg att revisorsyrket 
ger möjlighet till personlig utveckling. På byråerna menade man precis tvärtom. De säger
istället att yrket leder till både personlig utveckling och troligtvis till stegring i karriären. 
Ernst & Young har till exempel ett program där medarbetarna får prova på olika 
affärsområden inom byrån för att medarbetarna ska kunna utöka och bredda kunskaperna. När 
man börjar på Ernst & Young får man också möjlighet att tala med en rådgivare och 
tillsammans med denna lägga upp sin karriärplan och utveckling. Även KPMG berättade om 
sitt utbildningsprogram för medarbetarnas teoretiska och personliga utveckling.

Yrket ger också många karriärmässiga utvecklingsmöjligheter. Inom byråerna har 
medarbetarna möjligheten att prova på andra verksamhetsområden eller kanske till och med 
byta inriktning. Möjligheten till avancemang är också stor. En del studenter som börjar på 
revisionsbyråerna stannar i några år och väljer sedan att byta verksamhetsområde eller byta 
företag, men det vanligaste är dock att de som börjar med revision, fastnar för det och väljer 
att stanna kvar. 
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Under de första åren får medarbetarna ta del av flera utbildningsprogram och hinner knyta 
många kontakter, både inom byrån och i andra branscher. En stor del av studenterna i vår 
undersökning trodde att yrket ger goda karriärmässiga utvecklingsmöjligheter. Inte ens hälften 
av våra respondenter trodde att yrket innebär mycket resande, vilket inte stämmer överens 
med verkligheten, enligt revisionsbyråerna. Som revisor jobbar man med många olika kunder 
samtidigt och man är ute hos dem större delen av tiden. Detta ger en omväxlande miljö där 
man får möjlighet att knyta många kontakter. Det är en viktig aspekt man skulle kunna betona 
mer när byråerna marknadsför sig. De ovan nämnda speciella egenskaperna med yrket tror vi 
både passar unga, nyexaminerade människor bra samtidigt och kan attrahera dem om de förs 
fram på rätt sätt. 

5.5 Yrkets image

Revisionsbyråerna betonar att de med marknadsföringen vill ge en ärlig bild av verksamheten. 
Målet är att båda attrahera och behålla studenterna. Yrkets image är fortfarande lite trist men 
det håller på att ändras. Den tråkiga stämpeln håller på att suddas bort. Mycket tack vare att 
studenterna får chans till större inblick hos byråerna. En större inblick i branschen behövs 
dock redan på universitetsnivå, genom större integration mellan näringsliv och akademi. 

Att försöka ändra på attityder är detsamma som att försöka påverka hur andra personer 
uppfattar, känner inför och beter sig mot vissa saker. Det är inte det enklaste och går inte att 
göra över en dag. Man bör därför integrera studenter i de tre olika steg som ingår i 
attitydpåverkan. Först och främst en förståelse av yrket i sig, vad det går ut på och vad man 
gör. Sedan med känslor, att det kan vara roligt och spännande att arbeta som revisor. Slutligen 
med handlingar och beteenden, om studenter exempelvis kan prova på olika aktiviteter inom 
revision så kan de länka förståelsen av yrket och känslorna inför det med det praktiska 
handlandet. 

Ernst & Young är ett bra exempel på en lyckad marknadsföringssatsning. Deras kampanj 
särskiljde sig från de övriga revisionsbyråernas kampanjer mot studenter. De försökte 
medvetet redan från början särskilja sig från sina konkurrenter och arbetade mycket med 
branding och image. De både tog och tänkte ett steg längre än de övriga byråerna. Med ett 
annorlunda koncept använde de sig av den tråkiga stämpeln som yrket präglats av och vände 
den till sin fördel med hjälp av humor och ironi. Ernst & Young ger känslan av att de tagit 
tillvara på begreppen företagsidentitet och image och förvaltat dessa mer effektivt i sin 
marknadsföring. Det är ingen idé att försöka skönmåla yrket och branschen för det 
genomskådas förr eller senare och skadar företaget. Istället bör man bygga ett varumärke som 
ger en ärlig bild av verksamheten. 

Att vända på den tråkiga imagen om revisorsyrket ger ingen ärlig bild utan överdriver med 
ironi vilket mottagarna direkt uppfattar som humor. Det väcker intresset för att veta mer om 
vad som egentligen ligger bakom yrket. Vi skulle vilja påstå att Ernst & Young lyckats bra då
de var den byrå som flest studenterna i vår underökning kände igen och den byrå som av 
dessa ansågs vara den mest attraktiva arbetsgivaren. TV är ett betydelsefullt medium när det 
gäller att kommunicera och påverka. Ernst & Young har använt sig av detta medium med 
reklam i sin studentkampanj. Det kan ha varit en bidragande effekt till att studenterna känner 
till dem och anser dem vara mer attraktiva än de andra byråerna.
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5.6 Redovisning på universitetet

Seaman och Crooker säger att det finns en stark relation mellan studenternas uppfattning om 
att yrket är intressant och deras val av inriktning på utbildningen. Tidigare avskräcktes 
studenterna från att läsa revision. Revisionsbyråerna har lyckats förbättra yrkets image. De 
har även lyckats förmedla en mer rättvisande bild av yrkets natur och alla de arbetsuppgifter 
yrket medför. Därmed har studenterna fått upp ögonen för revisorsyrket och en mer korrekt
bild av det. Det har lett till att studenterna numera väljer redovisning oavsett hög- eller 
lågkonjunktur. 

Respondenterna i vår enkätundersökning studerade alla första eller andra terminen på 
ekonomlinjen på Stockholms Universitet. Detta var ett medvetet val från vår sida. Av de 162 
tillfrågade respondenterna var det 28 % som redan bestämt sig för att välja redovisning som 
inriktning. Med tanke på att det finns nio olika inriktningar att välja mellan på ekonomlinjen 
på Stockholms Universitet är det förvånansvärt många som har siktet inställt på redovisning 
redan under första åren på utbildningen. Av de tillfrågade studenterna var det 56 % som skulle 
kunna tänka sig att arbeta som revisorer, även om de inte skulle läsa redovisningsinriktningen.

Att mer än hälften av studenterna kan tänka sig yrket tyder på att det är ett prima yrke.
Oavsett om det kanske inte anses attraktivt finns det incitament som lockar. Resultaten kan 
också vara en indikation på att yrkets image redan har förändrats och blivit mer attraktivt. 
Detta har hela tiden varit revisionsbyråernas mål med sina satsningar mot studenter, både att 
de ska få upp ögonen för byråerna samt att de självmant ska söka sig till utbildningen och 
yrket. Att så många studenter kan tänka sig att arbeta som revisorer men inte ännu bestämt sig 
visar att det finns ett gap av studenter som skulle kunna påverkas och lockas till yrket.

Undersökningen pekar även på att majoriteten av de tillfrågade övervägt att välja redovisning 
som inriktning. Tidigare undersökningar hämtade ur teorin menar att de studenter som 
bestämt sig för en karriär kan välja redovisning trots allt, med anledning av att de ändrar 
uppfattningen om yrkets image. Nu när det är så mycket fokus på revisorns image kan det 
leda till att ännu fler studenter kommer att lockas till och välja redovisning för att säkra sig en 
framtida karriär.

Att studenterna över huvudtaget redan funderat på sina inriktningsval fastän de inte behöver 
bestämma sig förrän om ett år kan tyda på att de redan vid ett tidigt skede börjat fundera över 
sin fortsatta karriär. Det är säkerligen intressent för revisionsbyråerna som då kan ta tillvara 
på möjligheten att kommunicera mer i ett tidigt skede på universitetet, om det nu är så att 
studenterna är mottagliga för sådan kommunikation och information redan då. Så vitt vi vet är 
de allra flesta aktiviteterna riktade mot studenter som redan läser på redovisningsinriktningen. 
Detta antagligen för att företagen i ett relativt tidigt skede ska kunna få tag på och skapa 
relationer till de duktigare studenterna som läser de ämnen byråerna är intresserade av, samt 
inte slösa bort tid på de studenter som inte kommer att bli intressanta nyrekryteringar. För att 
ta steget längre skulle byråerna i ett försök att locka till sig fler studenter kunna hålla fler 
aktiviteter bland studenterna på de första terminerna av ekonomiutbildningen. 
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Hälften av de tillfrågade menar att redovisningsinriktningen inte är svårare än någon annan 
inriktning medan en fjärdedel ansåg den vara svårare. En tidigare förklaring har varit att mer 
ambitiösa studenter väljer bort redovisning för att de anser inriktningen vara mindre 
utmanande. Det kan fortfarande vara så men överlag anses inriktningen vara likvärdig övriga. 
Redovisningsinriktning är, precis som yrket revision, i högre grad styrd av regler än andra 
inriktningar och yrken. Därför kanske utbildningen och yrket inte uppfattas innehålla mycket 
problemlösning. Det är säkert vanligt att det inte ses som särskilt kreativt, i alla fall inte i 
jämförelse med marknadsföring. Byråerna menar å andra sidan att yrket består av mycket 
beslutsfattande, rådgivning och problemlösning. Det stela och monotona arbete som revision 
tidigare handlade om har förändrats i och med att arbetsuppgifterna och uppdragen ändrats.

5.7 Revisorns arbete 

Majoriteten av studenterna i vår undersökning tror att ett arbete som revisor ger hög lön, men 
de flesta tror samtidigt att det inte är ett speciellt roligt arbete. Trots att endast en dryg 
fjärdedel svarade att de kommer att välja redovisning svarade 40 % att de tyckte att yrket 
verkar roligt. Att revisorer arbetar i team trodde de flesta studenter. Ungefär hälften trodde att 
yrket innebär mycket resande. Detta är ett av de påståenden om yrket som inte stämmer. Till 
skillnad från vad många tror reser revisorer mycket och de befinner sig ofta utanför kontoret. 
Åsikterna går isär även vad gäller tuffa beslut, där ungefär hälften trodde att revisorn tampas 
med tuffa beslut. Även detta verkar vara en myt, då de vi intervjuade menade att revisorsyrket 
innebär mycket beslutstagande. Revisorn har även fått en allt viktigare roll och agerar även 
ofta rådgivare åt sina kunder. Däremot tror hela 98 % att revisorsyrket innebär stort ansvar. 
Detta är lite paradoxalt då ett stort ansvar ofta innebär att man måste ta många och svåra 
beslut.

Majoriteten av studenterna menade att revisorer har stora möjligheter att påverka sitt arbete. 
87 % sade senare i enkäten att revisorsyrket innebär mycket enskilt ansvar. Denna statistiska 
siffra säger emot en tidigare fråga om att arbeta i team, där 60 % svarat att revisorsyrket 
innebär lagarbete. De flesta trodde att yrket ger goda utvecklingsmöjligheter, dock inte att 
yrket skulle ge dem möjlighet att utvecklas på ett personligt plan. Intervjuerna pekar dock på 
motsatsen. Respondenterna menade att revisorer arbetar alltmer i team och att man inte sitter 
lika mycket ensam på kontoret som tidigare. Byråerna ger även sina anställda 
utvecklingsmöjligheter både vad gäller karriär och personlig utveckling. Detta kan vara en 
viktig konkurrensfråga för revisionsbyråerna. I dagens samhälle är det viktigt för människor 
att utvecklas och få kan tänka sig att syssla med samma sak hela sitt liv. Människor vill ha 
omväxling och förändring. 

5.8 The Big 4

Ernst & Young är den mest igenkända revisionsbyrån av de fyra, tätt följd av KPMG, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Deloitte, bland studenterna på Stockholms Universitet. 
En förklaring till att Ernst & Young toppar förstaplatsen hos studenterna kan vara att byrån är 
huvudsponsor på företagsekonomiska institutionen. Ur resultatet kan man då tolka att byrån
säkerligen både syns och har fler aktiviteter med studenterna än vad de övriga har. Andra 
sponsorer är Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Deloitte. Deras marknadsföring på 
campus är kanske inte tillräckligt effektiv eftersom KPMG är mer igenkänd än båda dessa. 
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Det kan vara viktigt för övriga byråer att titta på hur de bästa inom området arbetar. Genom 
benchmarking kan de andra byråerna försöka se på vad Ernst & Young gjort för att bli så 
framgångsrika. Vad gör de som de andra byråerna kan göra bättre? Kan deras koncept 
appliceras hos de andra? Även för Ernst & Young är det viktigt att se över vad som fungerar 
och hur de ska fortsätta med det. Det räcker inte bara med att nå toppen, man måste behålla 
positionen där också. En förklaring till att Ernst & Young, i denna undersökning, hamnar i 
toppen kan säkert också bero på deras stora satsning på sitt varumärke. De har gått ut med tv-
reklam, broschyrer och så vidare. Även i andra undersökningar har Ernst & Young hamnat 
högt i ranking. I år hamnade Ernst & Young som branschetta i frågan om populäraste 
arbetsgivare.

När studenterna bads rangordna dessa fyra revisionsbyråer efter den mest attraktiva 
arbetsgivaren hamnar Ernst & Young återigen på första plats. Deloitte hamnar igen på sista 
plats. Däremot vann Öhrlings PricewaterhouseCoopers ronden mot KMPG. Resultaten på 
denna fråga kan höra ihop med ovanstående. De byråer studenterna känner igen bättre än 
andra anses nog vara mer attraktiva, vilket är naturligt. Resultatet kan också vara en 
indikation på att Ernst & Young syns mest på campus och/eller har en bra marknadsföring 
och kommunikation med studenterna där. Att Deloitte återigen hamnar på sista plats kan 
förklaras på samma sätt. Eftersom vi inte pratat med dem är det svårt att jämföra med övriga 
byråer.

Knappt en fjärdedel av studenterna har hittills deltagit i någon av byråernas studentaktiviteter 
på universitet. En fjärdedel har inte ens märkt av byråernas närvaro på universitetsområdet. 
Lite fler än hälften av de tillfrågade har haft möjlighet att prata med någon från byråerna. 
Ungefär hälften av studenterna tycker att byråerna syns tillräckligt på campus. En förklaring 
till detta kan vara att studenterna är så pass tidigt i sina studier att de inte har något intresse av 
utbyte med revisionsbyråer eller företag överhuvudtaget. Det är kanske snarare i slutet av 
studierna de får upp ögonen för potentiella arbetsgivare. Majoriteten anser dock att 
revisionsbyråerna syns tillräckligt i media. 



Revisorn – framtidens tråkiga drömyrke? Saavedra & Sandelin

44

6. Slutsats

Medan teorin säger att yrkets image fortfarande är relativt tråkigt och trist ger både 
respondenter på byråerna och ekonomistudenter en annan bild av verkligheten. Genom våra 
undersökningar av vad de har berättat för oss om empiriska erfarenheter och genom åsikter 
samt attityder kan vi dra slutsatser som indikerar på att yrkets image har förbättrats avsevärt 
på senaste tid. Vad som bidragit till denna förändring är en kombination av ett flertal faktorer. 

En kombination av olika faktorer har tillsammans gett en ackumulerad effekt på branschen. 
Nya lagar och förordningar, tillsammans med byråernas satsningar på marknadsföring, har 
fört fram branschen och yrket i rampljuset. Den trista imagen som sida vid sida funnits 
tillsammans med ordet revisor har redan förändrats. Synen på yrket fortsätter att förändras i 
takt med att revisionsbyråerna satsar ännu mer. Vad som tidigare ansetts som trist och 
oattraktivt anses numera vara betydelsefullt och intressant. 

Den osynliga regeln är egentligen ganska simpel. Om alla företag konkurrerar på liknande 
sätt, använder liknande medier och förmedlar liknande budskap, är det ingen som står ut mer 
än någon annan eller har konkurrensfördelar. Då konkurrerar alla på samma nivå och det är 
knappast en nyckel till framgång för en enskild revisionsbyrå. Lösningen är inte komplicerad. 
Istället bör man konkurrera på ett annat sätt, bokstavligt talat på ett bättre sätt. Endast då kan 
marknadsföringen bli effektiv. 

Det finns många olika nya medier att förmedla budskap genom. Det kan vara ett bra sätt att 
visa att revisoryrket är modernt och i tiden genom att använda modernare medier vid 
kampanjer och marknadsföringssatsningar. Företagen använder ett brett spektrum av olika 
kanaler. Dessa används i samspel med varandra för att kunna nå ut med ett enhetligt budskap. 
Om företagen känner till sina mottagare, det vill säga de potentiella nyrekryteringarna bland 
studenterna, kan de skräddarsy informationen till dem. Då kan de få ut budskapet på ett 
effektivt och inte så kostsamt sätt. Ett effektivt och mindre kostsamt sätt är att aktivera 
studenterna i kommunikationsprocessen. Studenterna blir lika mycket producenter som 
konsumenter av den information som revisionsbyråerna sänder ut och på så sätt tar de bättre 
till sig informationen. 

Det gäller för byråerna att vara närvarande och visa upp sig redan vid ett tidigt skede, kanske 
redan när studenterna ska välja inriktning på sin ekonomiutbildning. Genom att marknadsföra 
sig på rätt sätt, och vid rätt tillfälle, kan man bearbeta uppfattningen av revisorsyrket och göra 
det mer attraktivt. På så sätt kan företagen samtidigt påverka vilken typ av fokus studenterna 
får på sina studier, vilket i längden gynnar företagen när studenterna så småningom blir 
anställda. När studenterna sedan tar examen är de redan medvetna om vad de olika företagen 
står för och vad de kan erbjuda i form av arbeten och karriärsval. 

Så hur länge kommer egentligen branschen att fortsätta växa? Finns det någon gräns för 
mängden information byråerna sänder ut? Kan alltför mycket information resultera i att 
studenterna istället inte tar in något budskap alls? Och hur attraktivt kan yrket bli?
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Bilaga 1 – Enkätundersökning bland ekonomstudenter 
Stockholms Universitet 

Ja Nej

1. Läser Du på ekonomlinjen?............................................................................ 100 % 0 %

2. Kommer Du att välja redovisning som inriktning?........................................ 28 % 72 %

3. Skulle Du kunna tänka dig att arbeta som revisor?......................................... 56 % 44 %

4. Har Du övervägt att välja redovisning som inriktning?.................................. 61% 39%

Fyll i det alternativ som bäst stämmer överens med din åsikt

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Inte 
särskilt

Inte 
alls

5. Redovisningsinriktningen är svårare än andra 
inriktningar ……………………………………….. 4% 22 % 52 % 22 %

6. Man har stor praktisk användning av de 
kunskaper utbildningen ger ……………………….. 50% 46 % 4 % 0 %

10. Det finns ett stort behov av revisorer i Sverige .. 17 % 63 % 18 % 2 %

11. Det är lätt att få jobb som revisor …………….. 19 % 52 % 29 % 0 %

12. Revisorsyrket har gott rykte och hög prestige ... 11 % 63 % 24 % 2 %

13. Arbetet som revisor ger hög lön ……................ 11 % 72 % 13 % 4 %

14. Att arbeta som revisor verkar roligt …………... 9 % 31 % 35 % 24 %

15. Revisorsyrket innebär mycket resande……….. 7 % 33 % 48 % 11 %

16. Som revisor måste man ta många tuffa beslut ... 17 % 33 % 44 % 6%

7. Lärarna påverkar mitt val av inriktning................ 4 % 30 % 41% 25%

8. Kurslitteraturen påverkar mitt val av inriktning .. 6 % 20 % 46 % 28 %

9. Gästföreläsare från näringslivet påverkar mitt val 
av inriktning ………………………………………. 9 % 39 % 37 % 15 %
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Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Inte 
särskilt

Inte 
alls

17. Revisorsyrket innebär arbete i team …………... 17 % 43 % 30 % 10 %

18. Arbetet som revisor ger mig möjlighet att 
utvecklas på ett personligt plan …………………… 9 % 37 % 37 % 17 %

19. Revisorsyrket innebär stort ansvar ……………. 48 % 50 % 2 % 0 %

20. Som revisor har jag stora möjligheter att 
påverka mitt arbete ……………………………….. 7 % 56 % 37 % 0 %

21. Revisorsyrket innebär mycket enskilt arbete …. 24 % 63 % 13 % 0 %

22. Revisorsyrket ger goda karriärmässiga 
utvecklingsmöjligheter …………………………….

41 % 35 % 24 % 0 %

Revisionsbyråer

23. Kryssa för de revisionsbyråer, av följande, som du känner igen.

93 % kände igen Ernst & Young 
78 %  kände igen Deloitte
87 %  kände igen KPMG 
83 %  kände igen Öhrlings PricewaterhouseCoopers

24. Ranka följande fyra revisionsbyråer efter hur attraktiva de är som arbetsgivare, där 1 är den mest 
attraktiva.

1a plats  Ernst & Young
2a plats  Öhrlings PricewaterhouseCoopers
3e plats  KPMG
4e plats  Deloitte

Ja Nej

25. Har du deltagit i ovanstående byråersstudentaktiviteter? …............................ 22 % 78 %

26. Har du sett någon av dessa byråer på universitetsområdet? ………………… 76 % 24 %

27. Har du haft möjlighet att prata med någon från byråerna? …………………. 59 % 41 %

28. Tycker du att dessa byråer syns tillräckligt på universitetsområdet? 
.............................................................................................

54 % 46 %

29. Tycker du att dessa byråer syns tillräckligt i media överhuvudtaget? ………. 39 % 61 %
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Bilaga 2 - Riktlinjer för intervju med Bino Catasús
Svenska Revisionsakademin (SRA)

SRA
 När och varför skapades SRA? 
 Vad gör SRA? Syfte och huvuduppgifter? 
 Har SRA uppfyllt sin funktion? Hur mäts framgång? 

Branschen
 Hur ser branschen för revisorer ut? 
 Vilka faktorer påverkar branschen? Vart är den på väg?
 Hur höjer man kompetensen och statusen i yrket?

Företag
 Samarbetar SRA med företag/revisionsbyråer? Vilka? Varför? 
 Hur stödjer SRA utbildning (och forskning)?
 Hur marknadsför sig revisionsbyråer till studenter som potentiella nyrekryteringar? 
 Fungerar viss sorts marknadsföring bättre än annan när det gäller att marknadsföra 

yrket revision?

Studenter
 Hur attraherar man studenter till yrket? Hur gör man yrket attraktivt?
 Vad influerar studenterna i valet att bli revisor?
 Hur har SRA arbetat med att förbättra yrkets rykte?
 Samarbetar SRA med studenter och universitet/högskolor? Vilka? Hur?
 Hur stor påverkan har verksamma revisorer när det gäller att attrahera studenterna? 
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Bilaga 3 - Riktlinjer för intervjuer med revisionsbyråerna 

Branschen
 Hur ser branschen för revisorer ut idag?
 Vilka faktorer har påverkat och påverkar branschen? 
 Vart är den på väg?

Studenter
 Hur attraherar man studenter till yrket? Till företaget?
 Hur kan man ändra studenters uppfattning om yrket?

Marknadsföring
 Hur marknadsför man ett arbete på en revisionsbyrå? Yrket revisor?
 Fungerar viss sorts marknadsföring bättre än annan?
 Hur vill man förmedla vad en det innebär att vara revisor? 
 På vilket sätt kan man påverka synen av yrket med hjälp av budskap och medier? Hur 

förvandla den generellt trista synen på yrket till något attraktivt?
 Är det viktigt att skapa en sorts relation mellan varje enskild student och företaget 

eller bör fokus vara på att bygga upp en viss känsla eller attityd som går att länkas till 
yrket?

 Hur marknadsförs byrån till studenter som potentiella nyrekryteringar? 
 Hur mäts framgång i denna marknadsföring?

Rekrytering
 Hur går rekrytering av studenter tillväga? Hur aktivt söker man efter studenter?
 Hur viktigt är det att hitta rätt sorts medarbetare? Letar man efter en specifik typ?
 Hur tidigt i studentens studier kontaktar man dem?
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Bilaga 4 – Intervjusammanfattning Bino Catasús 
Svenska Revisionsakademin (SRA)

Bino Catasús initierade tillsammans med Jan-Erik Gröjer, med Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers bildandet av Svenska Revisionsakademin år 2002. I Sverige 
forskades det då relativt lite om revision, i jämförelse med andra både nordiska och 
europeiska länder, och man ansåg att mer forskning behövdes. Akademin består av 18 
ledamöter från olika revisionsbyråer, universitet och andra instanser. Med den blandningen 
har man fått med praktik, akademi samt expertis. Det grundläggande syftet med akademin var 
att ge forskningen ökade resurser. En annan viktig anledning var att de vill vara med och 
påverka hur utbildningen ser ut. Utöver de befintliga kandidat- och magisterutbildningarna 
vill de även starta en högre revisorsexamen.

Revisionsakademin har samarbeten med olika universitet runtom i landet. Framförallt med 
Stockholms Universitet, då det finns så många studenter där. Man har även ett visst samarbete 
med Handelshögskolan, dock inte lika omfattande. Det eftersom revisorsutbildningen där inte 
är så populär, enligt revisorerna själva. Därför satsar man mer på Stockholm Universitet.

Akademin startades 2004 och det främsta som gjorts hittills är debattundersökningar i 
tidningen Balans samt finansierat två doktorander, varav en i Stockholm och en i Uppsala. De 
har även gjort undersökningar i Balans. De tittar på hur många som gör uppsats inom 
externredovisning. En stor andel av lärarna inom ämnet är respekterade forskare, vilket är ett 
problem då detta tar tid ifrån forskningen. Ett akut problem är att det finns väldigt få forskare 
inom branschen. Till exempel hade man en person på företagsekonomiska institutionen på SU 
som gjorde en avhandling inom revision. Efter detta fick personen ett ekonomiskt fördelaktigt 
jobberbjudande på en av de stora byråerna och valde då att lämna sin post på universitetet.

De flesta av ledamöterna är högt satta personer inom sina organisationer. De är praktiker och 
är intresserade av akademin och universiteten, de får heller ingen ersättning. Istället sponsrar 
de ibland vissa events.  Hela revisionsbranschen är väldigt intresserad av att hålla god kontakt 
med akademin och universiteten. Detta av tradition och man har ofta olika aktiviteter och 
sponsring av forskning.

Bino menar att revisorsbranschen är relativt konservativ. Så länge något fungerar låter man 
det vara då man inte anser att det är någon idé att förändra. För att locka studenter till 
branschen är det viktigt med bra och spännande forskning eftersom den är grundläggande för 
ämnet. Spännande forskning med intressanta människor som gör spännande saker ger en 
intressant utbildning som drar folk.  Om till exempel professorer och doktorander har lyckade 
samarbeten kommer detta göra ämnet mer attraktivt och locka studenter. Intressanta personer 
lockar bra studenter. Tar man in pensionerade revisorer får man inget ”drag” kring yrket. Man 
vill ha spännande forskningsprojekt och mer aktuella personer som syns i medier, exempelvis 
i form av debattartiklar i tidningar. Man vill ha studenter som aktivt tar beslutet att bli 
revisorer då de tycker att det är spännande och ser intressanta problem och aspekter. 
SOC drog in många studenter till yrket då det medförde stora förändringar. Nu har man helt 
andra diskussioner än vad det var för några år sedan. Detta på grund av SOC, skandalen med 
Enron och det ökade fokuset på intern kontroll. Många anställda på lägre nivå flyttades upp 
och gav då plats för fler revisionsassistenter. Revisorerna tar betalt per timme och på senare 
tid har priserna gått upp. Ju fler anställda man har, desto mer drar man in, alltså kan man med 
fler revisionsassistenter öka intäkterna. 
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När det började dyka upp alltfler mindre högskolor gick de sex största universiteten ihop och 
startade institutionaliserade samarbeten. De träffas ibland för att se över tentor, kursplaner etc. 
Dessa universitet är Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå. Stockholm 
är viktigast då de har fördel av studentvolymen. En nackdel är dock att Handelshögskolan 
ligger bredvid och att man i Stockholm inte är lokalpatriot. Universiteten på mindre orter har 
ofta mycket samarbete med lokala företag. 

Kritik från revisionsbyråerna rör ofta att studenter som hör av sig till dem inte har tillräckligt 
mycket kunskap. Exempelvis blandar de ofta ihop redovisning och revision, vilket ger ett 
dåligt intryck hos byråerna och dålig PR för universiteten. Bino menar att man måste se till att 
studenterna har de rätta kunskaperna innan de går ut och pratar med företagen. 

Akademin har planer på att i framtiden sjösätta en ny Masterutbildning, SUSA (Stockholm 
Uppsala School of Auditing). Eftersom varken Stockholm eller Uppsala har tillräcklig 
kompetens är idén att dela trånga resurser i syfte att skapa en bra utbildning. Utbildningen 
innebär att studenterna kommer plugga på båda orterna och vara på engelska. Fyra 
institutioner samarbetar: Handelsrätt och Företagsekonomi på båda orterna. Meningen är att 
man ska integrera juridik med företagsekonomiska kurser som redovisning, revision och 
finansiering. Utbildningen kommer också att innehålla forskning med social inriktning och 
uppsatsen kommer att vara som en forskningsrapport. Bino säger att revisionen har förändrats, 
man ställer nu högre krav på finansiering och utövarna måste både kunna värdera resurser och 
räkna ut avkastningskrav. Juridik har man valt att ta med framförallt på grund av risker för 
stämning.

Man hoppas på att det ska bli en attraktiv utbildning. Näringslivet gillar tydligheten som 
utbildningen innebär. Det är bra för revisionsbyråerna då de här kan hitta rätt utbildade 
medarbetare på direkten.  I Köpenhamn finns en liknande utbildning som blivit väldigt 
populär och där revisionsbyråerna pumpar in pengar. Bino tror att denna nya utbildning 
kommer bli spännande att gå på och studenterna kommer att bli som en klass som läser ihop 
under 2 år. Tanken är att revisionsbyråer ska komma in som faddrar och ta hand om del av 
undervisning, på så vis blir undervisningen billigare. Man får, med andra ord, fördjupad 
kunskap på samma kostnadsnivå.

Det är intressant hur mycket pengar revisionsbyråerna avsätter till akademin. FAR ges till 
exempel gratis till alla studenter på Stockholms Universitet. Detta gör revisionsbyråerna både 
ur ett nyttoperspektiv och av tradition, då de ser det som självklart.

Nya tjänstedirektiv i EU (IFAC) har en kraftig markering om livslångt lärande. Professionella 
aktörer ska fortsätta sin utbildning under hela sin verksamma karriär, man ska aldrig sluta lära 
sig nya saker. SRA håller med i detta och anser att revisorer bör hålla sig uppdaterade med 
nya kunskaper.  Man skulle kunna samarbeta med sådana revisorer i dessa senare skeden, då 
de är de mest erfarna. SRA kan egentligen inte revision utan fokuserar istället mer på teorier, 
perspektiv och studier.

Inom revision anses det finnas två skolor. Den ena läser av siffror och ser om dessa stämmer 
medan den andra börjar med strategi för att sen förstå posternas värden. Det finns ett förslag 
om att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige, då det ser ut så i övriga världen. 
Det finns en oro över det här då man tror att många arbeten kan komma att försvinna. 
Samtidigt kanske företagen fortsätter revideras ändå på grund av krav från olika intressenter
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Ett ytterligare syfte för akademin är att försöka hitta samarbeten utomlands då man vet att 
utlandsstudier attraherar studenter. Som det ser ut nu åker inte många studenter utomlands och 
pluggar revision. Därför skulle detta kunna attrahera dem.

Studier har gjorts bland dem som jobbat ett par år i revisionsbranschen. Många tycker att 
arbetet faktiskt är riktigt kul, lärorikt och flexibelt då det ofta innebär resande med olika team 
till olika företag. Någon hade till exempel beskrivit revisorer som kartritare som genom att 
titta på de små delarna kan ge en helhetsbild av företaget som då blir lättare att förstå. Ibland 
förstår revisorerna sig på företaget bättre än företagen själva. Revisorerna själva tycker att 
arbetet är spännande och de gillar om en klar karriär där man jobbar hårt vissa perioder och 
tar det lugnare under andra. Det leder med större säkerhet till jobb och man arbetar med andra 
akademiker. Det kan ses som ett relativt enkelt jobb med stor potential. Jobbet kan anses 
tråkigt i början, men kompletteras då med utbildning. Allteftersom blir det bara roligare och 
roligare då man blir allt mer involverad i verksamheten.

På ett strategiskt sätt tar revisionsbyråerna in många nyutexaminerade studenter. Man utbildar 
dem under en period men många väljer att sluta efter utbildningen och istället bli 
ekonomichefer på andra företag. Detta kan ändå gynna revisionsbyråerna då dessa blir mer 
benägna att köpa tjänster av revisionsbyråerna. Man ser till att ge dem mycket utbildning och 
att de känner sig väl omhändertagna. 

Partnersystemet innebär att revisorer med tillräcklig erfarenhet och som har jobbat tillräckligt 
många år kan bli erbjudna att bli partner/delägare i byrån. Ett Myers-Bridges psykologitest 
visade att revisorer ofta vill ha ordning, struktur, teori och induktion. Testet bekräftar 
uppfattningen om att revisorer är försiktiga. Däremot hamnar byråernas partner inte under 
samma kategori. 

Branschen och arbetsuppgifterna är väldigt styrda med specifika regler och föreskrifter. Detta 
räcker inte alltid, utan kunskap som fås av praktiskt erfarenhet är vital. Det finns en bok, The 
Audit Society, som pekar på att revisionsbranschen har exploderat och att man reviderar allt 
nu för tiden. Revideringen driver vad vi gör, om vi inte reviderar vet vi inte om något är bra 
eller dåligt. Man har alltid sagt att redovisning är grundläggande för att förstå revision. 
Författaren Michael Powell menar att det inte behöver vara så, istället kan börja med att kolla 
vad som kan revideras och sedan ändra redovisningen efter detta.

Det är få som tycker att revision är roligt från första början på Universitetet. Bino ansåg 
tidigare att bokföring inte var något som behövde finnas med på grundnivå. Han har ändrat 
uppfattning och anser numera att det är en ritual som alla civilekonomer borde ha gått 
igenom.

Den tråkiga stämpel som yrket fått sitter nog väldigt djupt. Några väljer att plugga revision, 
inte för att det är roligt, utan för att de anser att man kan ”fejka” sig till de andra kunskaperna. 
En tendens som finns är att många väljer revisorsyrket under dåliga tider, då det anses vara 
relativt säkert att ändå få jobb, medan studenter väljer ”roligare” ämnen då det är goda tider. 
Bino är dock övertygad om att jobbet i sig blivit roligare under senare tid. Nu har man mycket 
mer internationella kontakter och revisionsstandarderna är i stort sett desamma globalt sett.
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Bilaga 5 - Intervjusammanfattning Annica Hentze
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Överlag skulle man kunna säga att branschen för revisorer expanderar. Det blir allt mer 
affärer och fler uppdrag, mycket på grund av Sarbanes Oxley Act, den svenska koden för 
bolagsstyrning och övriga nya redovisningslagar. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ett 
ökat behov av redovisningskonsulter. Inom revision rekryterar de mycket. Totalt rekryterade 
byrån 250 personer förra året, varav ca 170 är nyutexaminerade från universitet och 
högskolor. Majoriteten av dessa, ca 150 gick till revision, medan resten gick till Corporate 
Finance, Risk Management och Skatt. 

Öhlings PricewaterhouseCoopers har 125 kontor i Sverige. Förra året rekryterade man 
medarbetare till 33 av dessa. Byrån har ett stort rekryteringsbehov och räknar med att inom de 
närmaste fyra åren växa från 3000 till 4000 anställda. Av de nya är studenter ett prioriterat 
område men också personer med yrkeslivserfarenhet till företagets olika affärsområden. Inom 
revision är det ganska vanligt att medarbetarna kommer direkt från universitet/högskolan 
eftersom man får så pass mycket utbildning när man kommer in i företaget. För många 
revisorer är det deras första jobb. Att börja som revisor är en bra start på karriären eftersom de 
tränas i ekonomisk förståelse, vilket ger fler karriärmöjligheter.

Det vanligaste som sker efter ett tre, fyra år inom företaget är att medarbetare stannar kvar 
inom revision och skriver godkända provet och går mot auktorisation. Det näst vanligaste är 
att medarbetarna byter affärsområde och minst vanligt är att de lämnar företaget. Då det för 
många revisorer är deras första jobb känner de att de behöver nya utmaningar efter några år på 
arbetsplatsen. Några får exempelvis arbetserbjudanden från kunder som de jobbat med under 
tiden på företaget. De nya företagen, kunderna, har lärt känna revisorerna och det blir på så 
vis en tryggare rekrytering. Personalomsättningen på Öhlings PricewaterhouseCoopers är 
ungefär 10 %. Det är bra eftersom en viss rörlighet inom organisationen behövs. Under 
lågkonjunkturen hade de ovanligt låg personalomsättning, vilket kan vara negativt då det 
hindrar att folk släpps vidare. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers profilering mot högskoleansvariga speglar företagets 
organisation. De har en decentraliserad verksamhet där varje kontor driver sin egen 
verksamhet och själva bestämmer hur profileringen mot studenter ska gå till. Inom byrån 
finns 35 personer som är högskoleansvariga för 24 universitet och högskolor. Flertalet av 
dessa är revisorer, de övriga arbetar inom andra områden, som t.ex. skatt eller Corporate 
Finance. De har ansvar för olika skolor och planerar samt bedriver själva aktiviteter på dessa. 
Samtliga 35 högskoleansvariga har ansvar för att hålla sig uppdaterade på det nationella 
rekryteringsbehovet för at kunna svara på frågor från studenter på sin skola. I Stockholm finns 
10 högskoleansvariga som ansvarar för skolor i Stockholmsregionen. Det är endast Annica 
och en annan medarbetare som arbetar nationellt och har ett ansvar för hela Sverige.

Varje år träffas de 35 högskoleansvariga på ett möte. Där går de igenom aktiviteter och 
budget samt får en presentation av universum som leder företagsbarometern. På så sätt får de 
reda på hur det gått för dem under året på nationell nivå och skolnivå, jämför med förgående 
år. De får bland annat reda på hur företaget uppfattas av studenterna, hur deras 
kommunikation uppfattas samt vad de associeras med. Under mötet har man 
erfarenhetsutbyten, lägger upp en verksamhetsplan för nästa år och bestämmer bland annat 
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vad som ska göras nästa år. Man ser till att ha en bra mix av aktiviteter, ibland har man olika 
aktiviteter för olika årskurser. Det som planeras på mötet är det lokala och det är vad 
studenterna möter. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är engagerade i NOVA 100, ett nätverk för toppstudenter, 
och AIESEC. De har även något som kallas ILS, internationell ledarskapsutbildning, där ett 
hundratal studenter varje år åker utomlands en vecka för att gemensamt lösa olika case och 
lyssna på föreläsningar. ILS är en bra satsning för företaget och en bra rekryteringsform. De 
följer hur studenterna arbetar och känns studenten rätt kan det leda till ett arbetserbjudande. 
Varje år har de även öppet hus på företaget då studenter bjuds in för att mingla och ställa 
frågor till medarbetare och VD. Det är en uppskattad aktivitet då studenten får chansen att 
samtala med ledningen. De har även en studentklubb där medlemmar får 
förstahandsinformation och en studentwebb som för närvarande är under uppdatering. I 
september förra året anställdes Pernilla Eriksson för att jobba tillsammans med Annica och 
sköta marknadskommunikationen. Som en del av marknadskommunikationen köper man 
annonser i olika tidningar, sätter upp affischer och skickar ut diverse inbjudningar. Ett 
nationellt rekryteringskitt har tagits fram för att göra profileringen enhetlig ute på alla skolor. 

För att ta reda på hur företaget uppfattas av studenter tar de del av olika större undersökningar 
som karriärsindex, företagsbarometern och exido. Karriärsindex och exido är intressanta 
eftersom de undersöker både studenter och unga yrkesverksamma. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers har som mål att båda attrahera och behålla studenter. De är bäst på 
att uppfylla löften och att behålla medarbetare, då målet med profileringen är att ge en ärlig 
bild av verksamheten. Det är viktigt att ta hand om medarbetarna eftersom det ger ett bra 
rykte även utanför företaget. Öhlings PricewaterhouseCoopers gör även egna undersökningar 
bland de studenter som är delaktiga i aktiviteterna samt köper in mindre utvärderingar från 
Rewind. Deras utvärderingsprocess är en kombination av många utvärderingar och 
undersökningar som underlag. Dessa kompletteras med att titta på hur de lyckas med 
rekryteringen. 

Byrån letar aktivt efter rätt sorts personer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers tror på det 
personliga mötet där de får möjlighet att förklara för studenten vad företaget är och vad de gör 
samt har möjlighet till att få feedback från studenterna. Via aktiviteterna och mötena kan de 
skapa kontakt med studenterna och identifiera potentiella medarbetare. Företaget arrangerar 
”assessment centers” på ett flertal skolor runt om i landet då de träffar studenterna i 7-8 h. 
Assessment Centers syftar till att studenterna får prova på rollen som revisor under en dag för 
att få inblick i revisorsyrket. I grupp får de lösa revisionscase och dagen avslutas med en 
individuell feedback från en medarbetare inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Aktiviteter 
som Assessment Centers ger än bättre bild av studenten än vad en kort intervju gör eftersom 
företaget får se studenten arbeta i grupp under en längre tid. I höstas genomfördes detta på 12 
av landets universitet och högskolor och än så länge har det genomförts på 10 skolor nu i vår. 
Det är ett bra rekryteringssätt och fungerar bra som komplettering till ansökan. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har arbetat med profilering de senaste 20-25 åren men det 
är först under de senaste fem åren som man haft en medarbetare som arbetat heltid med enbart 
profileringen mot studenter. Tidigare hade man flera personer som jobbade parallellt med 
detta samtidigt som andra arbetsuppgifter. Allteftersom insåg de att de i framtiden skulle 
behöva rekrytera i större omfattning. Vid millenniumskiftet var det fortfarande högkonjunktur 
och brist på revisorer då folk valde andra yrken. Då anställde företaget studenter som inte 
uppfyllde redovisningsnämndens krav på teoretisk kompetens för auktorisation och utbildade 



Revisorn – framtidens tråkiga drömyrke? Saavedra & Sandelin

56

dem efter kontorstid. Tack vare att redovisningsinriktningen ökat i popularitet de senaste åren 
har företaget inte anställt studenter som ej har den teoretiska kompetens som krävs för att så 
småningom bli auktoriserad. Detta kan vara till följd av att en del studenter väljer att läsa 
inriktning mot redovisning under en lågkonjunktur eftersom de vet att det är störst chans att få 
jobb där. Trots rådande högkonjunktur har man inte märkt av någon nedgång i antalet 
ansökningar till byrån. De fick in fler ansökningar i vår än förra året. En förklaring är att de 
lyckats hålla kvar sin profilering och inte dra ned på resurser i lågkonjunkturen. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är duktiga på att profilera sig som en intressant 
arbetsgivare mot studenter. Tillsammans med de övriga tre större revisionsbyråerna har de lyft 
hela revisionsbranschen. Imagen har förändrats, speciellt tack vare möten och ”prova på” 
aktiviteter. Man behöver dock förtydliga vad yrket innebär ännu mer, det är en bra bit kvar, 
för att ge en rättvisande bild. En större integrering med universitet och högskolor behövs 
också. 

En aspekt de vill belysa är att det finns möjlighet att arbeta utomlands inom byrån. Ett 
trettiotal personer åker varje år på utbyte till andra länder över hela världen. Två 
studentkampanjer har i år gjorts där studenter haft chans att åka utomlands. Den ena var en 
tävling där priset var en resa till New York som inkluderade en dag på 
PricewaterhouseCoopers kontor. Kampanjen skapade uppmärksamhet och resulterade i 700 
nya medlemmar i studentklubben. Även en kampanj för Holland har nyligen genomförts där 
studenter erbjuds arbete på kontor i olika holländska städer. Kampanjerna är ett sätt att 
symbolisera att de är ett internationellt företag. 
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Bilaga 6 – Intervjusammanfattning Sanna Östberg
Ernst & Young

Delar i årsredovisningen säger en hel del om hur branschen ser ut. VD-ordet är en 
sammanfattning av byråns syn på branschen, hur den har förändrats under de senaste åren och 
vad de tror kommer att hända i framtiden. EY har en relativt ny kundtidning, EYE, som de 
bara gett ut de senaste 1,5 åren. Denna tidning kommer ut fyra gånger per år. En undersökning 
gjordes angående tidningen vilken gav positiv respons. Tidningen skickades ut till olika 
börsnoterade bolag. Den fungerar även som kommunikation till studenter, då den skickas ut 
till avgångselever. På så vis kan EY visa studenterna att det är så de kommunicerar med 
kunderna samt ge en bättre bild av byråns verksamhet.

Det har hänt en hel del inom revisionsbranschen de senaste åren. Överlag kan man säga att det 
ställs allt mer och ökade krav, mycket i följderna av Enron, Worldcom och liknande.  Nya 
regelverk och Sarbanes-Oxley Act (SOX) har kommit där det är mycket fokus på intern 
kontroll. Även den nya bolagsstyrningskoden som trädde i kraft här i Sverige den 1 juli 2005 
är en reaktion på det. Så man kan säga att kraven har under de senaste åren höjts på 
branschen. EY välkomnar detta, och anser att det är bra att det blivit ett större fokus på 
branschen och ett större fokus på att revision ska hålla en hög kvalitet. Det innebär också att 
revisorernas arbete utsätts för en hårdare granskning. 

De hårdare kraven gäller också för byråns kunder. Om man tittar på branschen som helhet så 
har arbetsbelastningen och antalet uppdrag ökat inom vissa områden, framför allt gällande den 
interna kontrollen. I princip har EY fått alla uppdrag till anpassningen av SOX. De har haft 
väldiga toppar till anledning av detta. Speciellt när svenska företag, noterade på amerikanska 
börser, varit tvungna att anpassa sig till SOX. Företagen behöver handledning och hjälp under 
vägens gång för att strukturera upp den interna kontrollen. Så som branschen ser ut idag kan 
man sammanfatta att det är ett högt tryck, större efterfrågan på byråns tjänster och större 
fokus på revision. Media har också fokuserat mer på branschen. 

Bolagsstyrningskoden påverkar branschen. Den handlar också mycket om intern kontroll.  
Revisionsutskottet går också in och granskar revisorns arbete. Det är flera olika komponenter 
som påverkar. En tydlig sak som särskiljer bolagsstyrningskoden från SOX är att det i Sverige 
finns något som kallas ”comply or explain”, det vill säga ”följ eller förklara”. Det ligger alltså 
lite mer i företagens händer varför de rapporterar som de gör. I USA är det mer likt en 
kokboksvariant där tydliga recept finns för hur saker och ting ska göras. Där är allting styrt in 
i minsta detalj. 

Bolagsstyrningskoden och SOX påverkar branschen. SOX gäller för amerikanska bolag som 
avlagt bokslut efter 15 november och utländska bolag som är noterade på amerikansk börs 
måste rapportera inom SOX från och med mitten av sommaren. IFRS, internationella 
redovisningsregler, kan sägas vara den tredje komponenten som påverkar branschen. 
Egentligen har effekterna av IFRS inte blivit så stora som man tidigare bedömt, men vissa 
regler påverkar företagen ganska kraftigt. Dessa tre komponenter är bland annat effekter av 
tidigare bolagsskandaler.

Hur branschen i framtiden ser ut går bara att spekulera i. EY ser ett ökat fokus på granskning 
och en större förståelse för revisorns insatser. Att revisorns insatser kommer betraktas som 
viktigare än vad de tidigare gjorts och att denna utveckling har kommit för att stanna. De på 
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byrån satsar också på att utöka sina specialistkompetenser mot olika typer av företag och 
branscher, på grund av de ökade kraven på företag. 
Revision är en verksamhet som det alltid finns ett behov av, oavsett konjunktur. Från och med 
1 juli i år, när det är ett nytt räkenskapsår för byrån, räknar EY med att anställa runt 200 
personer. De flesta av dessa kommer att anställas inom revision. Ett högt tryck och större krav 
kräver större arbetsinsatser och därför ser EY att de behöver nyrekrytera inom den närmaste 
tiden. Både nyutexaminerade och ”Young Professionals” behövs. Young Professionals är 
yngre verksamma med tre till fem års erfarenhet av yrket och branschen. Det behövs nya, 
yngre medarbetare för att fylla på i organisationen och vara beredd på det generationsskifte 
som kommer att ske, inte bara inom EY. Det behövs nya förmågor som kan axla EY’s framtid 
och stora satsningar kommer att göras. 

Ett program för medarbetarna att kunna prova på olika affärsområden finns. 
Kärnverksamheten inom EY är revision men de har även andra affärsområden inom 
transaktionsrådgivning, skatterådgivning, redovisningstjänster och ett affärsområde som ger 
rådgivning till framförallt den finansiella sektorn. Ett karriärsprogram ger medarbetarna 
möjlighet att i sex månader prova på ett annat affärsområde inom organisationen för att utöka 
kunskaperna och bredda karriärutvecklingen. En ”counselor” hjälper studenterna i 
karriärutvecklingen, vad som stämmer för varje medarbetares planer och yrkesliv. 
Programmet följer en utvecklingsplan och handlar om långsiktiga mål och planeringar inom 
olika affärsområden.  Man arbetar inom ”areas”, där de nordiska länderna och Storbritannien 
finns i samma area. Därför har de utarbetat ett tätare utbyte med just Storbritannien. 

EY har lagt förslag till grepp och olika tilltal. De har även jobbat med kvalitativa 
undersökningar och haft testgrupper med studenter där de provat sig fram för att få kunskap 
om denna målgrupp. De tittar även på rankningar och hur de ligger till för att försöka komma 
fram till hur de ska attrahera studenter till yrket. Byrån jobbar mycket med att försöka 
särskilja sig från sina konkurrenter. Man försöker ge en tydlig bild av yrket och jobbar med 
humor och ironi. Detta sticker ut och har varit uppskattat av studenterna, vilket märkts i de 
kvalitativa undersökningarna. Det här har varit en del i att bygga ett starkt varumärke och en 
stark plattform för byrån att stå på. När det kommer till den relationsbyggande fasen behöver 
man bygga på med saklig och öppen information.

EY’s kärnbudskap är ”ett val som du inte ångrar”. I första kontakten med studenter jobbar de 
mycket med humor och ironi för att ta bort den tråkiga stämpeln. Sedan går de in med ”ett val 
som du inte ångrar”, där medarbetare får berätta mer konkret om yrket, vardagen och 
möjligheterna. De vill lyfta fram vad revision innebär och hur viktig revisorn är. Yrket som 
revisor har kommit att innebära tyngre rådgivning och det är mångsidigt då man jobbar i olika 
branscher med olika kunder, vilket ger en stor bredd. Branschbredd och global utsträckning är 
något som lockar studenter. Det finns också många möjligheter, som till exempel att jobba 
globalt. Sanna upplever att synen på yrket har ändrats och att den tråkiga stämpeln börjar 
suddas bort. Man börjar förstå tyngden i revisorns jobb. EY försöker förmedla detta i sin 
kommunikation. Byrån har även olika fördelaktiga försäkringsprogram för sina medarbetare, 
men i marknadsföringen mot studenter väljer man att fokusera på karriärmöljigheterna för att 
inte spreta ut alltför mycket från det kärnbudskap man val att förmedla.

Det är viktigt med värderingar på EY och att våga ta ställning i viktiga frågor. Där jobbar de 
mycket med VD Torsten Lyth som språkrör. Ett tag var det väldigt mycket fokus på 
branschen och olika frågor vad gäller revisorns oberoende. Då försökte EY ta ställning, gå ut 
med pressmeddelanden samt tala öppet om detta och bjöd in journalister till diskussion. 
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Genom att våga ta ställning och prata om vikten av att det kommer nya regelverk visar de 
också att de ser det som positivt att revisorns yrke granskas.

För att mäta kampanjernas framgång har man efteråt gjort kvalitativa undersökningar där man 
frågat studenter om deras åsikter. Byrån brukar även titta på Universums mätning 
Företagsbarometern, där man bland annat frågar ekonomstudenter. I år kom EY som 
branschetta och totalt sett tvåa efter Ikea, i frågan om populäraste arbetsgivaren. Nu måste 
man försöka försvara sin position och fortsätta satsa på marknadsföringen.

Tidigare har man jobbat mer med traditionella budskap och direkt lyft fram 
karriärmöjligheter, utlandsmöjligheter och så vidare. Sedan insåg man att de flesta arbetar på 
det sättet. EY valde då istället att bejaka fördomar mot branschen och vända på det och tala 
om att yrket inte behöver vara tråkigt. 

EY arbetar med vad de kallar PRIO-skolor, skolor man sett har högst koncentration på de 
utbildningar byrån är intresserad av. Dessa är Stockholms Universitet, Handelshögskolan i 
Stockholm, Lund, Uppsala, Umeå, Linköping, Göteborg och Jönköping. Man har 
studentkontakter på alla kontor på dessa universitet. De har en person som sysslar med detta 
och som lägger upp aktiviteter och planerar hur året ska se ut. Man försöker också se till att 
synas på arbetsmarknadsdagar, intervjua studenter, bjudit in på bio med mingel efteråt och så 
vidare.



Revisorn – framtidens tråkiga drömyrke? Saavedra & Sandelin

60

Bilaga 7 – Intervjusammanfattning Daniel Schön
KMPG

I Västerås anställdes två revisionsassistenter hösten 2005 och de kommer att anställa 
ytterligare en eller två nu i höst. Branschen och efterfrågan på revisorer ser likadan ut hos 
KPMG i resten av landet. Byrån har anställt revisorsassistenter på många kontor i hela 
Sverige, vilket talar för att det är efterfrågan på revisorer både förgående år och i år. En faktor 
till detta är att på revisionsbyråer, i alla fall de stora, måste det vara en omsättning för att det 
skall finnas personer på alla nivåer, t.ex. assistenter, överordnade assistenter och kvalificerade 
revisorer. En annan faktor är åldersstrukturen. När äldre medarbetare går i pension eller om 
någon slutar på byrån måste deras platser fyllas ut med någon annan. 

KMPG arbetar aktivt med att attrahera studenter. De marknadsför sig på högskolor och 
universitet för att vara den mest attraktiva arbetsgivaren. De anordnar ofta olika evenemang 
för studenterna, som t.ex. arbetsmarknadsdagar, operakvällar, föreläsningar, kubbturneringar 
med mera.

KMPG satsar på relationer med studenter på skolor runt om i landet. I Västerås t.ex. har 
KMPG ett samarbetsavtal med Mälardalens Högskolas Ekonomförening ”Mälekon”. På andra 
skolor i andra städer har KMPG liknande samarbetsavtal. Dessa avtal kan bland annat gå ut på 
att byrån går in och sponsrar olika arrangemang, ställer upp på interjuver och föreläsningar, 
får tillfällen att synas på skolorna, möjligheter att nå ut till studenter med utskick, vara med i 
studenttidningar med mera. 

För att marknadsföra KMPG som attraktiva arbetsgivare syns byrån bland annat på nollningar 
för nya studenter, via annonser i studenttidningar, håller i föreläsningar, vara med på 
arbetsmarknadsdagar, håller i kontaktsamtal inför rekryteringar samt bedriver ständigt 
uppdaterade studentsidor på hemsidan.

Hur rekryteringen av studenter går till är olika från ort till ort och från år till år. Det är allt fån 
kontaktsamtal på arbetsmarknadsdagar, annonser i dagspress samt skrift på byråns hemsida. 
Ansökningar kommer in både i pappersform, via e-mail och direkt när de är ute på skolorna 
och marknadsför sig. Efter diverse ansökningar sker sedan intervjuer i olika omgångar tills 
lämpliga personer kan utses.

Byrån arbetar aktivt med att behålla medarbetarna på olika sätt. Vidareutbildning sker löpande 
under anställningstiden, speciellt utbildningsprogram som är till för både teoretisk och 
personlig utveckling. Andra incitament är mer ansvar löpande allteftersom erfarenheten ökar, 
bonussystem, utvecklingssamtal, flexibel arbetstid med mera. Anställda på byrån har även 
möjlighet att specificera sig inom olika arbetsområden samt möjlighet till att jobba 
internationellt i andra länder eller i olika städer.

Sändare


