
© Den norske Revisorforening

ENDRINGER OG UTFORDRINGER I 
REVISORPROFESJONEN
Karen Kvalevåg
Administrerende direktør
Den norske Revisorforening

|  Side 1Regnskapstreff i Sør - 3. juni 2022

|  Side 2Regnskapstreff i Sør - 3. juni 2022

3
STRATEGISK PRIORITET: 
REKRUTTERINGSKAMPANJE 2022-2024
Utvikling, tiltak og resultater 

1
INNSIKT
Sammendrag av innsikt som gir retning til valgte strategi

2
STRATEGI 2022-2024
Skjerpet for å løse identifiserte utfordringer effektivt 

Innhold

4
STRATEGISK PRIORITET: 
BÆREKRAFTSRAPPORTERING
Status Akademiet for bærekrafsrapportering 

1

2



At revisoren er en viktig samfunnsaktør 
som skal bidra til transparens åpenhet og 
tillit er det få som har fått med seg. 

Bransjens to viktigste utfordringer 
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Ingen kjenner revisorenes samfunns-
oppdrag eller samfunnsrolle  

Ingen fremsnakker 
revisoryrket 

Studenter vet i liten grad hva en revisor 
gjør, eller hva arbeidsoppgavene er. Mange 
vet heller ikke forskjellen mellom regnskap 
og revisjon

Høy tillit, lav kunnskap Attraktivitet Digitalisering sett på som 
en mulighet 

Viktig rolle i samfunnet 

• 7 av 10 i befolkningen har 
høy tillit, men andelen er 
lavere i de yngre 
gruppene. 

• 73% mener revisor er et 
ansvarlig yrke, og 67% er 
enige om at er bidrar til 
samfunnet

• 7 av 10 oppgir å ha liten 
kunnskap om hva revisor 
egentlig gjør 

• 22% vil anbefale andre å 
bli revisor.

• 54% har inntrykk av at det 
er et kjedelig yrke

• 27% av studentene 
ønsker en karriere innen 
regnskap og revisjon

Faktisk valg:  

• 34% av nyutdannede 
økonomistudenter starter 
sin karriere innen 
regnskap og revisjon (mot 
50% for noen år siden)

• Mange 41 % tror 
revisoryrket kan bli mer 
interessant fordi 
digitalisering fjerner 
rutinearbeid

• Flertallet (67%) mener at 
revisjon er et 
samfunnsnyttig yrke

• Nesten 7 av 10 er enige 
om at revisjon bidrar til at 
selskaper betaler skatt og 
til en transparent økonomi 

• 16 % mener revisjon 
spiller en avgjørende rolle 
i omstillingen til en grønn 
økonomi.

Nøkkelfunn fra befolkningsundersøkelser 
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Revisjonshusene har hatt en nedgang på 
65 prosent i antall søkere siden 2018

Regnskap og revisjon er karriereretningen som polariserer dagens 
økonomistudenter i størst grad. 

27 % sier de vil ha en karriere innen regnskap og revisjon 
35 % sier at de ikke vil ha dette

Vi analyserte derfor bransjetrender og undersøkelser. 
Gjennom workshops og diskusjoner med våre medlemmer 
identifiserte vi drivere og tiltak for å snu denne utviklingen. 
Det ble formulert i vår strategi
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REVISORFORENINGENS STRATEGI 2022-2024

3 Være en faglig garantist
Tjenestene til revisor skal oppleves som relevante, av høy kvalitet, 
og med stor verdi. Vi nyter i dag stor respekt for vår faglighet, den 
skal vi ta med oss inn i stadig ny kontekst for revisorrollen. For å øke 
kompetansen i hele bransjen og skape felles faglig forståelse skal 
foreningen skape gode møteplasser for faglige diskusjoner også for 
de mest krevende problemstillingene.

1
Øke bransjens attraktivitet og omdømme
Det er høy turnover og nedgang i rekrutteringen, fremstår svake på 
mangfold, for lav betalingsvillighet og samfunnsbidraget er lite synlig. 
Dette er forretningskritisk for våre medlemmer.

2 Ta en tydelig posisjon innen ESG
ESG bringer med seg nye krav og muligheter for revisorrollen, her 
skal vi være en pådriver og en veiviser.
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Tiltak: 

Omdømme- og 
rekrutteringsaktiviteter for å øke 
antall personer som anbefaler og 
som velger revisoryrket

Merkevareplattform for å definere 
en klar posisjon

Bedre synlighet i den offentlige 
debatten for å synliggjøre verdien 
av revisjon

Mangfold - vi skal synliggjøre gode 
eksempler og fremme mangfold

Strategi #1: Øke yrkets attraktivitet og omdømme
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Potensielle KPI-er for;

Kanaleffektivitet – økt synlighet:

• Øke antall media oppslag

• Øk antall abonnenter til nyhetsbrev/treff på nett/åpningspriser nyhetsbrev, 
nedlastinger, osv. 

Målgrupperespons: engasjement og persepsjonsendring for å hjelpe 
rekruttering som;

• Øk antall personer som vil anbefale revisoryrket

• Øke antall studenter som søker en karriere innen regnskap og revisjon

• Medlemstilfredshet, osv. 

Strategi og forretningsmål – tiltak for å reflektere bidrag til samfunnet som:

• Øke andelen som har høy tillit til revisor

• Andel som mener revisor er et samfunnsnyttig yrke

• Andel som mener revisorer er samfunnets tillitsperson, el.l. 

Hvorfor en omdømmekampanje? 

• Startet som 
rekrutteringskampanje etter 
initiativ fra de største 
revisjonsselskapene

• Er nå en omdømmekampanje 
med Revisorforeningen som 
avsender – Co-brandet med 
de fem store 

• Målet er å endre 
persepsjon/oppfattelse –
flytte posisjoner hos viktige 
målgrupper i samfunnet

Strategi #1: Øke yrkets attraktivitet og omdømme
Hvorfor, hva og ønsket effekt
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Hva handler kampanjen om?

• Hva en revisor er

• Bidraget til bedriftene og til samfunnet

• Illustrere hva som kan gå tapt uten revisjon

En ny oppfatning

• Et langsiktig mål er at alle skal få en bredere 
og dypere kunnskap om revisorens rolle. 

• De kreative uttakene skal få folk nysgjerrige 
og gi dem en oppdatert oppfatning av 
revisoren 

• Arbeidet starter med denne kampanjen 
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KAMPANJEN
Øke bransjens attraktivitet og omdømme med sikte på å øke rekrutteringen

Hvorfor velge revisjon?

• Variert og spennende

• Utviklende og meningsfylt

• Teknologidrevet

• Tett på ledelsen hos kundene dine – unik posisjon 
for å påvirke/veilede

• Du bygger unik kompetanse og får høy 
markedsverdi

• God lønn 

• Svært godt arbeidsmarked – i hele landet –
bransjen skal ansette 5 000 nye revisorer de neste 
5 årene 

Budskap
Vi må bli flinkere til å fremsnakke revisoryrket
Vi er en bransje av tillitsskapere
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Målgrupper og kanaler

Hvem skal vi snakke med – hvor er det 
mest sannsynlig at vi møter dem?

|  Side 11Regnskapstreff i Sør - 3. juni 2022

Utdannede voksne (som sannsynligvis vil påvirke unge mennesker)

Alder 25-60 år med minst 3 års utdanning. Vi kan målrette mot denne gruppen 
på tog, finansaviser, utendørs, flytoget, etc. 

Der er det også svært sannsynlig at vi møter eksisterende revisorer.

Den unge, 18-24 år 

Noen av kanalene (utendørs) som er ment for den bredere målgruppen, møter 
også 18-24-åringen. 

Enge kanaler i Revisorforeningen og i revisjonsselskapene selv er viktige som  
karrieredagene på campusene, web, SoMe, osv. Dette er også den mest 
kostnadseffektive kanalen for å møte målgruppen.
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Tett samarbeid tett med 
medlemmene: 

Ressursgruppe: Gruppe av HR-
og kommunikasjons- og 
markedsføringsspesialister fra de 
5 store + 2 regionale firmaene   

Arbeidsmøter og intervjusesjoner 
med unge nyutdannede både for 
å identifisere barrierene presist og 
bekrefte budskap 

Styret har vært sterkt involvert fra 
oppstart med spissing av strategi 
til utvikling og lansering av selve 
kampanjen

Ressursnettside med alle 
annonser og ideer til media utspill 
distribueres aktivt til medlemmer 
og deles åpent på web  

Newsletter 
EMAIL

EVENTS &  
PRESENTATIONS

MEDIA

SOCIAL

INTERNAL & 

MEMEBERS 
ENGAGEMENT

WEB &
SEARCH 

Share with your social 
network

Make it easy for your 
members

Kampanje i alle kanaler  
- co-brandet med de fem 
store 
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Uke 12-13 
100 ADSHEL FLEX
Oslo og i sentrum av større 
universitetsbyer: Bergen, 
Stavanger, Trondheim

6 BILLBOARD METRO ( 2x3 m) 
Oslo 

Uke 12-13 
Flytog digitalt Oslo

Uke 13-16 
Snapchat og LinkedIn

Uke 12 til 30 
38 Trykte annonser i de 8 viktige 
nasjonale og regionale aviser 
Digitale annonser 7 formater på 
viktige digitale nyhetssider
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RESULTATER 
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Kanaleffektivitet og 
synlighet: 

Redaksjonelle medier 524.000 
lesere; 1 nasjonal forside, 4 
artikler i regionale aviser ofte 
med lokale medlemmer.  

Nyhetsbrev 4 600 – 43 % 
åpningskurs, men bare 297 
klikket på siden og lastet ned 

3600 unike nettsidebesøk i mai

Innhold og uttak delt på SoMe
av mange ledere og påvirkere i 
bransjen

LinkedIn post fra en leder som 
virkelig fremsnakker mangfold 
«Ingen er bare det du ser. Ei heller 
revisoren!»

Newsletter 
EMAIL

EVENTS &  
PRESENTATIONS

MEDIA

SOCIAL

INTERNAL & 

MEMEBERS 
ENGAGEMENT

WEB &
SEARCH 

Share with your 
social network

Share with your 
customers

CT2
SA1
CT3
SA2

CT4

SA3

• For å nå de yngre målgruppene endrer vi 
vedtektene for å få inn 3 unge (under 35) 
talenter inn i styret vårt

• Vi har invitert 400 unge revisorer til 
Revisortreffet for å øke yrkesstatusen, skape 
en følelse av faglig stolthet og tilhørighet slik 
at revisjon blir det åpenbare karrierevalget. 

• Og mer kommer …

Mens vi venter på tall 
på målgruppens respons og 
strategi & forretningsmål
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Lysbilde 15

CT2 [@Sverre Auestad] tror jeg har lest tallene dine riktig men flott om du kaster et blikk 
på dette for å sikre at jeg ikke er off i forståelsen. Nå er det Karen som skal holde 
innlegget.
Cathrine Torp; 25.05.2022

SA1 Åpningsraten på nyhetsbrevet til medlemmene var 43 %. 234 klikket seg inn på 
kampanjesiden med materialet og 267 klikket seg inn på landingssiden til 
kampanjen, 
Viktig å påpeke at vi ikke har Analytics tall fra 7. april til 3. mai, så 3600 sidevisninger 
av landingssiden er ikke korrekt..
Sverre Auestad; 25.05.2022

CT3 Ok da må jeg avgrense, hva er riktig å si om sidebesøk? Snitt per uke? eller i mai cc 
sidebesøk? [@Sverre Auestad]
Cathrine Torp; 25.05.2022

SA2 Det kan stå som det gjør, ville bare poengtere at vi ikke har tall fra 7. april til 3. mai.
Sverre Auestad; 25.05.2022

CT4 Da skriver jeg per måned eller i mai
Cathrine Torp; 25.05.2022

SA3 Kampanjen startet 21. mars, så tallene er hovedsakelig fra 21. mars til 7. april.
Sverre Auestad; 25.05.2022
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STRATEGI #2: 
TA EN TYDELIG POSISJON 
INNEN ESG
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LCE – Less Complex Entities
Internasjonal standard for revisjon av små selskaper

Status:
• Utkast til internasjonal standard sendt på høring høsten 2021
• Oppsummering av høringen pågår
• IAASB behandler høringen i juni 2022, og bestemmer videre prosess
• Pt. ikke mulig å anslå tidspunkt for når ny endelig standard vil foreligge
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Bærekraftsrapportering
CSRD
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Vedtas i juni 2022

ESRS vs. IFRS S

1000 norske selskaper

Sammenheng med
• Taksonomi
• Sustainable CG
• Green bonds

Nødvendig med 
pålitelig 

rapportering

Hvem skal bekrefte 
bærekraftsrapporteringen?
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Den valgte revisoren?

Godkjente revisorer eller andre?

Ev. regulering av andre

Diskusjon mellom EU-organene

Revisor må uansett uttale seg om 
årsberetningen
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Arrangører:

• Samarbeid PWC, Deloitte, BDO, EY, KMPG 

og Revisorforeningen

Målgruppe:

• Selskapene, brukerne av informasjonen, 
revisorer

Mål/kontrakt:

• Deltakerne har den nødvendige informasjonen 
for å utøve sitt ansvar og sine oppgaver

• Første kull høsten 2022. Tilpasset målgruppene.

Akademiet for 
bærekraftsrapportering
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Introkurs 21. juni.

Tema:
• Bærekraftsdirektivet (CSRD) –

konsekvenser for norsk næringsliv
• Sammenhengen mellom de ulike 

direktivene og standardene
• Hvem omfattes, når trer det i kraft og 

hvordan påvirkes verdikjeden?
• En rekke nye bærekraftstandarder 

lovfestes i EU og Norge. Hvordan 
forbereder vi oss?

• Presentasjon av Bærekraftsakademiet

KS Agenda, Oslo eller livestream
Kl. 08.00 – 12.00
Påmeldingsfrist 20. juni
Revisorforeningen.no/kurs
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Tusen takk for meg!
Revisjon = tillit
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BACKUP

Vi er en bransje av tillitsskapere!

|  Side 26Regnskapstreff i Sør - 3. juni 2022

25

26



Rekrutteringssituasjonen i bransjen

Revisorforeningens omdømmekampanje

Ny revisjonsstandard for små selskaper - status

Bærekraftsrapportering - status

Akademiet for bærekraftsrapportering

Agenda
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1
2
3
4
5

Kampanjen treffer målgruppene Utdannet og Kommende/Studenter godt. Det er klare forskjeller mellom hvilke
sosiale medier de ulike målgruppene blir møtt mellom. 

16%

5% 5%
7%

6%

20%

11%

7%

10%

6%

23%

4%
5%

13%

16%

Total Outdoor Print Display SoMe

Total Highly educated Students

4,90%

2,00%

LInkedIn

SnapChat

Remember having seen this or similar ad 
on ____ recently? (N = 501)

Educated = 100 | Upcoming/Students = 36

Oppmerksomhet per målgruppe

2,10%

15,90%

LInkedIn

SnapChat
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Target group response: engagement and attitude 
change;

• Increase the number of people who would recommend the 
accountant profession by 10 percentage points (from 22 to 
32 per cent)

• Increase the number of students seeking a career in 
accounting and auditing from 27 per cent to 30 per cent 

Strategy and business objectives:

• Increase the proportion who have high confidence in 
Accountants from 67% to 70%

• Accountant is a socially beneficial profession from 67% to 
70% alternatively Accountants are the society's trustee 
from 39% to 49%

First campaign results 
OBS responders' have been exposed to the campaign 5 times (N=500)
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25 %
would recommend

the accountant 
profession 

9 %
state they have 
become more 

interested in the 
accountant 
profession

75 %
state they believe 

accountants to be a 
socially beneficial 

profession 

49 %
Society's trustee

• Revisjonsselskapene 
har hatt en nedgang i 
søkere til revisjon på 
65 % i perioden 2018 -
2020

Bransjen skal rekruttere mer enn 5000 
nye revisorer de neste fem årene
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