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Abstract  

High turnover among auditor assistants is a problem in the auditor profession. 61,7 % 

of young graduates economists have changed profession at least once during their first 

three years as employees (Hiltebeitel & Leauby, 2001), heavy workload in the auditing 

profession is considered to be a contributing factor (Axelsson, 2015). 
 

The main purpose of the study is to explain how students' views on the workload 

affects staff turnover among auditor assistants. In addition, the aim is to describe the 

expectations of a corresponding expectation gap between students and auditor 

assistants. In order to achieve the purpose of the study, behavioural theories such as 

Theory of Planned Behavior and Social Cognitive Theory have been adopted. Further, 

the Expectation Theory, Identity Theory, Theory of Professions and previous studies of 

the expectation gap and workload, stress and time pressure are used.  
 

The study is based on a combination method based on three interviews with auditor 

assistants, to develop an understanding of auditor assistants experience of the workload. 

Subsequently a questionnaire was sent to students with a total of 134 received answers. 

A short questionnaire with three questions similar to those sent out to students has also 

been sent to the auditor assistants, with a total of 43 received answers. 

 

The results shows that there is an expectation gap considering workload between 

students and auditor assistants. Further aspects have emerged as contributing factors to 

high staff turnover in the auditor profession, such as expectations for salary and work 

content. 
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Sammanfattning  

Hög personalomsättning bland revisorsassistenter är idag ett problem inom 

revisorsprofessionen. Rörligheten är stor bland unga nyutexaminerade ekonomer där 

61,7 % har bytt arbete minst en gång under de första tre åren (Chia, 2003), tung 

arbetsbelastning inom revisorsbranschen anses vara en bidragande orsak (Axelsson, 

2015). 

 

Huvudsyftet med studien är därför att förklara hur studenters syn på arbetsbelastning 

påverkar personalomsättningen bland revisorsassistenter. Därutöver är syftet att 

beskriva om förväntningarna motsvarar ett förväntningsgap mellan studenter och 

revisorsassistenter. För att uppnå syftet har studien utgått från beteendeteorier i form av 

Theory of Planned Behavior och Social Cognitive Theory. Ytterligare har 

förväntningsteori, identitetsteori, professionsteori samt tidigare studier gällande 

förväntningsgapet och arbetsbelastning, stress och tidspress använts.  

 

Studien är baserad på en metodkombination med utgångspunkt i tre pilotintervjuer med 

revisorsassistenter, för att skapa en förförståelse av revisorsassistenters upplevelse av 

arbetsbelastningen. Därefter har en enkät skickats till studenter, med totalt 134 erhållna 

svar. En kortare enkät med frågor motsvarande tre av frågorna som skickades ut till 

studenterna har även skickats till revisorsassistenter, med totalt 43 erhållna svar. 

 

Resultatet visar att det finns ett förväntningsgap mellan arbetsbelastningen som 

studenterna förväntar sig i förhållande till den som revisorsassistenter upplever. 

Ytterligare aspekter har framkommit som bidragande orsaker till den höga 

personalomsättningen inom revisorsprofessionen, exempelvis förväntningarna på lön 

och på arbetets innebörd. 
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Kapitel 1 – Inledning 
De senaste årtionden har präglats av internationalisering av världsekonomin och 

utvecklingen av ny informationsteknologi (Klibi & Oussii 2013). Som ett resultat av 

förändringarna i affärsvärlden, menar Klibi och Oussii (2013) att arbetsgivare söker 

efter ett bredare urval gällande kompetensen hos nyutexaminerade redovisnings- och 

revisionsstudenter. Vidare menar Marténg (2015a) att revisionsbranschen står inför 

stora förändringar, vilket avspeglas när det kommer till rekryteringen. De sju största 

revisionsbolagen1 anställer tillsammans mellan 980 till 1100 nyutexaminerade 

ekonomer varje år (Axelsson, 2015), vilket innebär att det inom branschen ständigt 

finns ett rekryteringsbehov.  
 

Revisorsprofessionen har länge blivit utsatt för en hög personalomsättning (Chi, 

Hughen, Lin & Lisic, 2013). Bland unga ekonomer är rörligheten större än någonsin 

och den höga arbetsbelastningen i revisorsbranschen är en bidragande orsak (Axelsson, 

2015). 61,7 % utav nyutexaminerade ekonomer har bytt arbete minst en gång under de 

första tre åren som anställda, där ekonomer från större revisionsbyråer står för den 

största förflyttningen (Hiltebeitel & Leauby, 2001). Rörligheten är större bland 

anställda som befinner sig på en lägre nivå i hierarkin i förhållande till anställda på en 

högre nivå (Chia, 2003). Det har visat sig att personer anställda på en lägre position 

upplever en lägre kontroll över arbetsmiljön, vilket även kan leda till att arbetstrycket 

upplevs som högre i krävande arbetssituationer (Liyanarachchi & McNamara, 2008).  
 

Flera arbetssökande tillhör en generation med andra krav och förväntningar på sin 

blivande arbetsgivare än tidigare generationer (Marténg, 2015b). Möjligheter till social 

interaktion, personlig utveckling och flexibilitet är faktorer som idag eftertraktas i högre 

utsträckning (Marténg, 2015b). Det är för den yngre generationen viktigt att finna frihet 

och självständighet i arbetslivet och söker därmed arbetsmöjligheter efter det. Uppfylls 

inte behoven tenderar yngre att lämna organisationen (Cennamo & Gardner, 2008). 

Enligt Deloitte (2016) kommer en av fyra anställda i den privata sektorn födda efter 

1982 (så kallade Millennials) att lämna sitt nuvarande arbete, om det uppstår en 

möjlighet inom det närmsta året. Den anmärkningsvärda frånvaron av lojalitet utgör en 
                                                

1 PWC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, BDO och Mazars 
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allvarlig utmaning för alla företag som har ett stort antal Millennials anställda (Deloitte, 

2016). Terjesen et al. (2007) menar att den yngre generationen själva planerar att byta 

arbete och tenderar att arbeta fortare och hårdare i förhållande till äldre kollegor, då de 

vill upp i hierarkin snabbare. Vidare är yngre personer mer benägna att söka sig till nya 

arbetsplatser då de inte känner en lika stark tillhörighet till organisationen (Terjesen et 

al., 2007) 

 

Personalomsättningen ökar inom båda könen, men har visat sig vara störst bland 

kvinnor (Hiltebeitel & Leauby, 2001; Chi et al., 2013) Vidare visar personer med en 

akademisk redovisningsutbildning tendenser till att stanna kvar på samma arbetsplats 

under en längre tid (Chi et al., 2013). Anledningen till att kvinnor väljer att förflytta sig 

i större utsträckning än män grundar sig i en rollkonflikt som innebär en svårighet att 

finna balans mellan privatlivet och arbetslivet (Law, 2010). Enligt Lennartsson (2016) 

börjar revisionsbyråer tappa kvinnor efter cirka fem år i professionen, då medarbetare 

befordras till managernivå, vilket bland annat beror på familjebildning och andra 

livsval. Inom rådgivningsverksamheten har det varit utmärkande eftersom rådgivning 

vid stora affärer är svårplanerad, vilket leder till att det är svårt att planera familjelivet 

(Lennartsson, 2016).  
 

Att arbeta som revisor är en stressig tillvaro enligt Lee Larson (2004), eftersom det 

karaktäriseras av tung arbetsbelastning, många tidsgränser2 och tidspress. En form av 

tidspress inom revision är tidsbudgetpress3 som innebär att revisorn har en begränsad 

tid på sig att utföra sitt uppdrag (Gundry & Liyanarachchi, 2007). En undersökning 

genomförd av Civilekonomerna visar att mer än var femte ekonom har stressrelaterade 

ohälsosymptom (Halling, 2012). För hög stress på arbetet är en bidragande orsak till att 

anställda känner sig missnöjda och söker sig till andra arbetsplatser (Law, 2010; Lee 

Larson, 2004).  
 

Hög personalomsättning är kostsamt för revisionsbyråerna, då uthyrning och ersättning 

av en anställd beräknas till en och en halv årslön för en anställd (Hiltebeitel et al., 

2001). Det är även kostsamt i form av utbildningsresurser som hade kunnat användas på 

                                                
2 Översättning från engelska ordet deadlines 
3 Översättning från engelska ordet time-budget pressure 
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ett lämpligare sätt, till exempel för att befordra yngre revisorer till högre positioner 

(Chia, 2003). För att minska rörligheten bland unga revisorsassistenter är det viktigt att 

undersöka om studier inom redovisning och revision förbereder studenter och skapar 

rätt förväntningar gällande arbetsbelastningen inom revisorsprofessionen. En sådan 

studie skulle bidra med information som kan öka kvaliteten på ekonomprogrammen 

bland lärosäten runtom i landet, öka ekonomstudenters medvetenhet gällande sitt 

yrkesval, samt hjälpa revisionsbyråer att minska sin personalomsättning.  

1.1 Teoretisk problematisering 

En av de största fördelarna med att tillhöra en profession är statusen som kommer med 

en titel (Broberg, 2013). Professioner är en viktig del av samhällets välfärd och bär på 

stort ansvar, vilket är attribut som måste bli tillräckligt uppmärksammade och belönade 

för att på så sätt attrahera rätt personer. Belöningarna inkluderar status och prestige så 

väl som materialistiska belöningar, exempelvis högre lön (Broberg, 2013). Cennamo 

och Gardner (2008) menar att yngre generationer prioriterar status, eftersom det leder 

till en synlighet på marknaden som i sin tur underlättar säljbarheten och utvecklingen 

för individen. Tidigare studier visar att flera studenter har bestämt sig för kärriärvägen 

innan högskole- eller universitetsstudierna påbörjas (Saemann & Crooker, 1999). 

Vidare menar Byrne och Willis (2005) att uppfattningar studenterna har om en 

profession har ett stort inflytande på karriärbeslutet. Flera studenter kan dock vara 

obekanta med arbetskraven hos företagen idag, vilket leder till att en missmatchning 

uppstår mellan studenter som är intresserade av att arbeta inom professionen och typen 

av studenter som är mest lämpade för yrket (Byrne & Willis, 2005).  

 

Brist på erfaren, kompetent personal och hög personalomsättning har länge varit bland 

de fem största utmaningarna som revisionsbolag står inför (Chi, Hughen, Lin & Lisic, 

2013). Tidigare forskning visar att arbetsgivare har svårt att hitta kompetensen de letar 

efter och att fler studenter finner övergången från studierna till arbetslivet svår 

(Kornberger et al., 2011). Revisionsbyråer kräver oftast kompetenser som god verbal 

och skriftlig kommunikationsförmåga i sina rekryteringsannonser (Gray & Murray, 

2011). Det finns dock ett globalt erkänt problem gällande nyutexaminerade 

redovisning- och revisionsstudenters otillräckliga skicklighet i muntlig kommunikation. 

Gray och Murray (2011) menar att studenter har en utmanande arbetsbelastning och 
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därmed begränsade chanser till valfria kurser, vilket leder till att nyutexaminerade 

studenter saknar kompetensen i kommunikation som krävs för att möta kraven på 

arbetsplatsen. Vidare är detaljer som personligt uppförande4, hur man presenterar sig i 

sociala sammanhang, viktigt inom redovisningsbyråer och guidar byråerna i bland annat 

anställningsprocesser (Anderson-Gough, Grey, Robson, 2001). Tidigare studier visar att 

studenter som besitter egenskaper som exempelvis nyfikenhet och en vilja att utvecklas, 

blir troligen mer framgångsrika inom revisorsprofessionen (Farag och Elias, 2016).  
 

En bidragande orsak till arbetsbelastning inom revisorsprofessionen är enligt Broberg, 

Tagesson, Argento, Gyllengahm, och Mårtensson (2013) att företag använder 

tidsbudgetpress5 för att minska revisionsarvoden. Det orsakar i många fall en negativ 

stress som påverkar revisorernas effektivitet, produktivitet och personliga hälsa 

(Broberg et al., 2013). Tidsbudgetpress har även visat sig påverka revisorer i den mån 

att de får problem med att prestera det som förväntas av dem, vilket i sin tur leder till 

lägre revisionskvalitet som en följd av ineffektiv informationshantering (Broberg et al., 

2013). Axelsson (2015) beskriver att bolagen är medvetna om den tunga 

arbetsbelastningen som i sin tur kan vara en bidragande orsak till att unga 

revisorsassistenter söker sig till andra arbetsplatser. Det finns inom revisionsbyråer ett 

fenomen som kallas för up or out, vilket innebär att du förväntas byta arbete om du inte 

gör karriär (Carrington, 2010). För revisionsbyråer kan personer som lämnat 

arbetsplatsen vara attraktiv på arbetsmarknaden, eftersom de i framtiden kan inneha 

ledande positioner inom befintliga eller möjliga affärspartners. Tidigare anställda anses 

därmed vara till fördel för revisionsbyråerna då det finns ett intresse av goda relationer 

(Carrington, 2010). 
 

Innebörden av fenomenet som kallas revisionens förväntningsgap är att olika aktörer så 

som media och investerare förväntar sig mer av revisorn än vad denne presterar i sin 

tjänst i enlighet med lagar och revisionsstandarder (Carrington, 2014). Kärnan i 

begreppet förväntningsgap är att de redovisningsberättigade intressenternas 

uppfattningar om revisionen inte är enstämmiga med de uppfattningarna som 

revisorerna har (Öhman, 2007). Förväntningsgapet förklaras vidare som skillnaderna i 

                                                
4 Översättning från engelska ordet personal conduct 
5 Översättning från engelska ordet time-budget pressure 
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förväntningar gällande vilka arbetsuppgifter som ska utföras av revisorn och vilken 

prestation som förväntas (Lee et al., 2009). Tidigare studier har använt 

förväntningsgapet ur ett studentperspektiv där skillnaden mellan hur studenter och 

yrkesverksamma uppfattar revisorsprofessionen har studerats (Phillips & Crain, 1996). 

Det finns ett förväntning-verklighetsgap mellan studenter och revisorsprofessionen, där 

studenter har orealistiska förväntningar gällande revisorns roll och arbetsuppgifter 

(Barnett, 2012). Phillips och Crain (1996) menar att studenter har orealistiska 

förväntningar om grundläggande arbetsuppgifter och vilket ansvar de kommer ta i sin 

yrkesroll. Orealistiska förväntningar påverkar både den nyanställde revisorsassistenten 

och revisionsbyrån. För den anställde kan det innebära ett missnöje med sitt arbete och 

minskad lojalitet mot företaget, vilket för revisionsbyrån kan leda till att personalen 

presterar på en lägre nivå samt att personalomsättningen ökar. Därmed kan studenternas 

förväntningar bli kostsamma för företagen (Phillips & Crain, 1996).  
 

Tidigare forskning har studerat vilka faktorer som påverkar karriärbyte bland 

revisorsassistenter. Den här studien kommer istället att undersöka om det finns en 

diskrepans mellan hur ekonomstudenter och revisorsassistenter ser på arbetsbelastning 

och om det kan vara en bidragande orsak till att revisorsassistenter slutar. Chia (2003) 

menar att det är viktigt för lärare inom redovisning och revision att planera sin läroplan 

mer effektivt för studenter för att ge en lämplig utbildning inom professionen. 

Professionen behöver arbeta mer proaktivt och visa en mer rättvisande bild av 

revisorsprofessionen för potentiella nya aktörer (Byrne & Willis, 2005). Genom att 

bättre förstå om det finns ett förväntningsgap mellan studenter och revisorsassistenter 

bidrar studien med perspektiv för utbildningsansvariga att anpassa utbildningen och ge 

studenter bättre förutsättningar inför arbetslivet.  

 

1.2 Forskningssyfte  
Utifrån ovanstående problemdiskussion är huvudsyftet med studien att förklara hur 

studenters syn på arbetsbelastning påverkar personalomsättningen bland 

revisorsassistenter. Därutöver är syftet att beskriva om förväntningarna motsvarar ett 

förväntningsgap mellan studenter och revisorsassistenter. 
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1.3 Disposition 

  

Kapitel 1 Inledning   

I det första kapitlet presenteras studiens bakgrund och problematisering vilket lett 
fram till ett forskningssyfte. Till sist presenteras uppsatsens disposition. 

 

Kapitel 2 Vetenskaplig metod 

I det andra kapitlet presenteras studiens forskningsfilosofi och forskningsdesign. 
 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet presenteras beteendeteorier, identitetsteorin, professionsteorin 
samt tidigare forskning gällande arbetsbelastning, tidspress och förväntningsgapet. 

Kapitlet avslutas med en modellutveckling samt studiens modell. 
 

Kapitel 4 Empirisk metod  

I det fjärde kapitlet presenteras inledningsvis studiens kvalitativa metod som består 
av tre pilotintervjuer med revisorsassistenter. Vidare presenteras studiens 

huvudsakliga kvantitativa metod som består av två enkätundersökningar, en till 
studenter och en till revisorsassistenter. 

 

Kapitel 5 Empirisk analys 

Inledningsvis presenteras i det femte kapitlet beskrivande statistik, vilket följs upp 
med jämförande statistik och faktoranalys.  

 

Kapitel 6 Slutsats 

Slutligen presenteras studiens resultat och slutsatser. Här redogörs även för studiens 
bidrag, samt förslag till framtida forskning.  
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Kapitel 2 - Vetenskaplig metod 
Syftet med studien har varit att förklara hur studenters syn på arbetsbelastning påverkar 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. Därutöver har syftet varit att beskriva 

om förväntningarna motsvarar ett förväntningsgap mellan studenter och 

revisorsassistenter. För att uppnå syftet har det i en inledande fas varit viktigt att skapa 

en förförståelse gällande revisorsassistenters uppfattningar av yrket. Därmed har tre 

pilotintervjuer genomförts med revisorsassistenter. För att samla in empiriskt material 

gällande studenters syn på arbetsbelastning har en enkät till studenter som grundats på 

pilotintervjuerna samt teorier som presenteras i kapitel 3 utformats. En kompletterande 

enkät har sedan skickats till revisorsassistenter för att samla in empiriskt material och 

möjliggöra en jämförelse och på så sätt utforska ett eventuellt förväntningsgap. Sedan 

tidigare finns teorier kring förväntningsgapet, se under 3.6 Förväntningsgapet. Genom 

de tre pilotintervjuerna kan orsaker till personalomsättningen hänföras, vilket vidare 

kommer kompletteras med teorier för att utforma en modell för den aktuella studien, 

som belyser gråzonen mellan studenter och revisorsassisters syn på arbetsbelastning.  

2.1 Forskningsfilosofi 
Forskningsfilosofin som ligger till grund för studien är positivistisk då syftet är 

förklarande, till skillnad från ett hermeneutiskt perspektiv vilket syftar till att förstå 

(Bryman & Bell, 2011). Den aktuella studien har försökt förklara hur 

personalomsättningen bland revisorsassistenter kan kopplas till ett förväntningsgap. 

Inom positivismen är vetenskapens värderingsfrihet en grundtes, vilket innebär att 

värderingarna används som en drivkraft för forskningen (Hansson, 2012). I den aktuella 

studien har det inneburit att svaren från pilotintervjuerna värderats fritt för att bygga två 

enkäter därefter. Hansson (2012) menar att även om observationer har en betydande roll 

i forskningen måste empiriinsamlingen inte ligga först i processen. Teoretisk kunskap 

har i den aktuella studien samlats in först, därefter har observationsmaterial i form av 

intervjuer med revisorsassistenter samlats in. Därmed utgår studien från en deduktiv 

forskningsstrategi (Lind, 2014). Bryman och Bell (2011) beskriver att deduktiv 

forskningsstrategi är den vanligaste för att titta på relationen mellan teori och forskning. 

Genom att använda teorier är det möjligt att inrikta undersökningen på relevanta och 

betydelsefulla förhållanden (Lind, 2014). 
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2.2 Forskningsdesign  
För att svara på studiens syfte som innebär en jämförelse gällande uppfattningar mellan 

studenter och revisorsassistenter är det relevant att använda en kvantitativ metod för att 

få en bredare respondentgrupp jämfört med vid användandet av en kvalitativ metod. 

Däremot ligger en kvalitativ metod till grund för en förståelse för revisorsassisteters 

uppfattningar av arbetet idag och för att finna orsaker till den höga 

personalomsättningen. Att använda kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt vid 

insamling av empirisk data är en enklare definition av strategin metodkombination 

enligt Denscombe (2009). Eftersom den aktuella studien främst baseras på kvantitativ 

data från två enkätundersökningar, samt kvalitativ data från tre intervjuer blev 

metodkombination strategivalet. Vid metodkombination finns det ett stort antal 

möjligheter att utforma forskningsdesignen. Beslut som måste tas är att bestämma i 

vilken ordning metoderna ska användas och om större vikt ska läggas vid någon av 

metoderna (Denscombe, 2009). I den aktuella studien har kvalitativ metod använts 

inledningsvis, med syftet att samla in empirisk data som en utredande fas i 

undersökningen. Informationen från den kvalitativa datan har sedan legat till grund för 

utformandet av enkäter. Enligt Denscombe (2009) väljer vissa psykologiska 

undersökningar att använda kvalitativ data till en början för att garantera validiteten i 

den efterföljande kvantitativa datan. Vid den typen av forskningsdesign betraktas den 

kvantitativa datan som det viktigaste (Denscombe, 2009), vilket ligger i linje med den 

aktuella studien där större vikt ligger på den kvantitativa delen. Metodkombinationen 

har skapat en bättre förståelse för det som studerats, samt tydligare kopplingar mellan 

empirin från intervjuer och enkäter. Nackdelarna med forskningsdesignen har varit 

tidsåtgången, då kombinationen av olika faser utvidgat studiens tidsram. Vidare måste 

forskaren skapa färdigheter i både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt 

(Denscombe, 2016). 
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Kapitel 3 - Teori 
I det här kapitlet presenteras ett urval av lämpliga teorier rörande den aktuella studiens 

syfte. För att förklara hur studenters syn på arbetsbelastning påverkar 

personalomsättningen bland revisorsassistenter, har tidigare studier använts i den 

teoretiska referensramen. Därmed har teori legat till grund för studien, vilket gett en 

överblick och ökad förståelse för hur verkligheten fungerar (Alvehus, 2013).  
 

Teorikapitlet är indelat i avsnitt som presenteras relaterat till studiens syfte. För att 

förstå varför studenter väljer en ekonomexamen och söker sig till revisorsprofessionen 

har teorin om planerat beteende (Theory of Planned Behavior) använts som 

utgångspunkt. Teorin förklarar mänskliga beteenden (Ajzen, 1991) och anses därmed 

väsentlig för vår studie. Andra teorier som har tillämpats är Social Cognitive Theory, 

förväntningsteorin (Expectancy Theory) samt Theory of Reasoned Action. Vidare 

presenteras identitetsteorin som beskriver varför män och kvinnor följer identiteter och 

influeras av familjen och samhället (Carter, 2014). Identitetsteorin är relevant eftersom 

den kan bidra med en förståelse till varför en individ påverkas av familj vid exempelvis 

karriärsval. Ytterligare en teori som presenteras är professionsteori vilken för studien är 

relevant då den beskriver vad som karaktäriserar en profession och därmed vad som 

lockar med en titel från en sådan. Slutligen presenteras tidigare studier gällande 

förväntningsgapet, vilket är relevant för att uppnå den aktuella studiens delsyfte, att 

beskriva om förväntningarna gällande arbetsbelastning motsvarar ett förväntningsgap 

mellan studenter och revisorsassistenter. Utöver nämnda teorier ligger tidigare 

forskning och litteratur till grund för att bland annat beskriva arbetsbelastning, stress 

och tidspress. Kapitlet resulterar i en modell där olika variabler presenteras som antas 

påverka den höga personalomsättningen av revisorsassistenter. 

3.1 Beteendeteorier 
Det är viktigt att förstå varför studenter väljer att studera ett särskilt program (Saemann 

& Crooker, 1999). Att förklara mänskliga beteenden är en svår uppgift (Ajzen, 1991). 

Sociala attityder och personlighetsdrag har en viktig roll för att förutsäga och förklara 

mänskliga beteenden, vilket presenteras utifrån teorin om planerat beteende, Theory of 

Planned Behaivor (TPB) (Ajzen, 1991). Teorin utgår från att en individs beteende är en 
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funktion av dess planerade beteende (Bertrand, Schram & Vaassen, 2013). Vidare 

används teorin för att förklara beteenden som är relevanta för specifika uppgifter och 

situationer (Bertrand et al., 2013). Den individuella avsikten att utföra ett visst beteende 

är en central faktor i TPB (Ajzen, 1991; Courneya, Bobick & Schinke, 1999). 

Exempelvis har Cohen och Hanno (1993) använt TPB för att förutspå och förklara valet 

av en revisionsexamen. 
 

TPB (Theory of Planned Behavior) tillhandahåller en användbar begreppsram för att 

hantera svårigheten att förstå mänskliga beteenden (Ajzen, 1991). Avsikten att välja en 

viss examen bestäms av tre oberoende variabler vilka är attityd, subjektiv norm och 

upplevd beteendemässig kontroll (Courneya et al., 1999; Ajzen, 1991). Varje faktor är 

en funktion av individens framtida övertygelse (Bobek & Hatfield, 2003). Den första 

faktorn är inställning till beteendet och hänvisar till vilken grad en person har en positiv 

eller negativ inställning till beteendet i fråga (Ajzen, 1991; Courneya et al., 1999). 

Därmed innebär beslutet gällande val av akademisk examen att individen noggrant 

hanterar information om beslutet och dess resultat (Cohen & Hanno, 1993). Den andra 

faktorn är en social faktor kallad subjektiv norm, vilken hänvisar till det upplevda 

sociala trycket från viktiga personer, exempelvis föräldrar, att utföra eller inte utföra ett 

visst beteende (Ajzen, 1991; Courneya et al., 1999). Mot bakgrund av de utvärderingar 

som blir resultatet av handlingen, utvecklar studenten en avsikt att välja eller inte välja 

en specifik examen (Cohen & Hanno, 1993). Den tredje och sista faktorn avser graden 

av upplevd beteendemässig kontroll (Ajzen 1991; Courneya et al., 1999). Det kan 

exempelvis hänvisa till upplevelsen av beteendet, om det var lätt eller svårt att utföra 

beteendet och antas spegla tidigare erfarenheter och förväntade hinder som kan ha 

direkta och indirekta effekter på beteendet (Ajzen, 1991; Courneya et al., 1999). Likaså 

kan det innefatta arbetsbelastningen som krävs under en kurs för revisionsexamen, 

akademiska färdigheter samt framgången eller bristen på framgång i 

introduktionskurserna av utbildningen (Cohen & Hanno, 1993). De tre faktorerna ovan 

bidrar oberoende av varandra till att en individs val av examen kan förutsägas (Cohen 

& Hanno, 1993).                                
 

Ytterligare en teori värd att nämna är Social Cognitive Theory, (SCT) vilken flera 

forskare anser kan förutse avsiktliga beteenden relativt noga (Cheng & Chu, 2014). 
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Teorin delar in förväntningar i två viktiga element: en individs förväntningar på sin 

egen förmåga (self-efficacy), och en individs förväntningar på resultatet av en handling 

(outcome expectancy) (Bandura, 1997). Tidigare studier har visat att de båda typerna av 

förväntningar påverkar avsiktligt beteende där exempelvis outcome expectancy är en 

viktig faktor gällande en students avsikt att välja en viss kurs (Cheng & Chu, 2014). 

Huruvida en individ upplever self-efficacy och outcome expectancy kan vara avgörande 

om en individ väljer att utföra en handling eller inte. Self-efficacy kan leda till att 

individen undviker en handling på grund av otillräckligt höga förväntningar på sin egen 

förmåga att prestera (Bandura, 1999). Outcome expectancy kan leda till att individen 

inte har tillräckligt höga förväntningar på resultatet av handlingen. När en individ inte 

tror på sin förmåga att hantera problem räcker till, upplever individen stress. Vidare kan 

upplevd oförmåga att kontrollera något som individen värderar högt leda till depression. 

Exempelvis kan depression uppstå genom att individen upplever en låg känsla av social 

förmåga att utveckla viktiga sociala relationer som kan hjälpa till och göra stress lättare 

att hantera. Individer som upplever hög social förmåga skapar mer stödjande miljöer för 

sig själva än de individer som misstror på sin sociala förmåga (Bandura, 1999).  

 

Yrkesval är betydelsefulla eftersom yrket är en stor del av en människas vardag, en 

källa till personlig identitet och avgör om individens arbetsliv kommer att ses som 

tråkigt och betungande eller utmanande och givande (Bandura, 1999). Människor med 

en stark self-efficacy överväger fler karriärmöjligheter, förbereder sig bättre för olika 

yrken och har större uthållighet gällande att stanna kvar inom det valda yrket. Vidare 

spelar upplevd self-efficacy en viktig roll för en individs motivation, genom 

förväntningar av ett visst resultat (outcome expectations). Motivation ur det 

perspektivet beskrivs genom förväntningsteorin (Bandura, 1999).  

3.2 Förväntningsteori 
Förväntningsteorin förklarar att motivation är resultatet av förväntningar givet att vissa 

handlingar kommer att leda till särskilda utfall (Bandura, 1999). Enligt 

förväntningsteorin (Expectancy Theory) kan en individs yrkesval förklaras av 

individens tro att en karriär skulle leda till specifika resultat, vägda mot förväntningarna 

av resultaten (Djatej, Chen, Eriksen & Zhou, 2015). Armstrong (2009) beskriver att en 
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individs motivation är högre om personen förväntar sig att möjligheter till belöning 

finns. Vidare är motivationen högre om personen vet vad som krävs för att bli belönad, 

samt att belöningen kommer att vara värt arbetet i slutändan (Armstrong, 2009). 

Förväntningar gällande belöningar kan vara baserade på tidigare erfarenheter. Individer 

utsätts dock ständigt för nya situationer exempelvis förnyade arbetsvillkor, där 

erfarenheter är en otillräcklig vägledning för förändringarna, vilket gör att motivationen 

minskar (Armstrong, 2009).  
 

Utmanande mål ökar en individs motivation och prestation (Bandura, 1999). Det finns 

en stark koppling mellan att möta budgetar och att bli belönad (Otley & Pierce, 1996). 

Det har visat sig att budgetar tillhandahåller högst positiv motivation när de är bestämda 

till den svåraste uppnåbara nivån (Otley & Pierce, 1996). Hinder, motgångar eller 

misslyckanden kan dock få individer som tvivlar på sin self-efficacy att minska sina 

ansträngningar, ge upp, eller nöja sig med mediokra lösningar (Bandura, 1999). 

Upplever individen att en budget är för snäv att uppnå minskar motivationen, vilket 

eventuellt kan leda till att strävan efter att uppnå budgeten förkastas (Otley & Pierce, 

1996). De individer som däremot har en stark tilltro på sin förmåga, ökar sina 

ansträngningar och försöker hitta bättre sätt att hantera utmaningar (Bandura, 1999). De 

senare individerna blir mer motståndskraftiga mot negativa effekter av motgångar. 

(Bandura, 1999).     

   

En teoretisk modell som härstammar från förväntningsteorin, är Theory of Reasoned 

Action, (TRA) (Djatej et al., 2015). TRA är en beteendemodell som fokuserar på en 

individs personliga intresse och det sociala inflytandet. Djatej et al. (2015) har 

undersökt faktorer som påverkar studenters avsikt att studera ekonomi med inriktning 

på redovisning. Studien syftar till att undersöka sambanden mellan self-efficacy, 

personligt intresse, social påverkan och studenters avsikter att fullfölja ett program med 

redovisning som huvudämne. Studien förmedlar praktiska konsekvenser för 

revisionsbranschen att korrigera den stereotypiskt negativa bilden av professionen, för 

att säkerställa tillgången på kvalificerade redovisningsstudenter och professionella 

revisorer. Vidare menar Djatej et al. (2015) att redovisning- och revisionsprogram bör 

se bortom studenter med redovisningsrelaterad skicklighet, för att identifiera och 

rekrytera kvalificerade studenter med andra viktiga skickligheter genom att betona 
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vikten av kommunikation och samarbetsförmåga för en framgångsrik karriär inom 

revision.    

3.3 Identitetsteori 
Tidigare studier har gett ett allmänt stöd för TPB (Theory of Planned Behavior) och 

SCT (Social Cognitive Theory), dock har de kritiserats för att inte vara tillräckliga 

(Cheng & Chu, 2014). I synnerhet har flera studier påpekat den viktiga rollen av 

självidentitet och self-efficacy. Självidentitet innebär medvetenheten om sin unika 

identitet och hänvisar också till framträdande och varaktiga aspekter av ens 

självuppfattning (Cheng & Chu, 2014). Kopplingen mellan självidentitet och avsiktligt 

beteende grundas på identitetsteorin (Cheng & Chu, 2014). Enligt Desrochers, 

Andreassi och Thompson (2004) sammanbinder identitetsteorin attityder eller 

identiteter till rollrelationer och rollrelaterade beteenden till individer. Teorin har främst 

riktat kopplingar till roller, speciellt hur individer skapar och upprätthåller betydelsen i 

olika roller de spelar (Carter, 2014). 
 

Identitetsteorin beskriver varför män och kvinnor följer identiteter som tidigt anskaffats 

utifrån kulturella influenser och signaler från familj och samhället (Carter, 2014). Den 

används för att förklara hur identiteter uppstår från familjesituationer, vilket vanligtvis 

sker genom tre sätt; genom benämningen, identifieringen och att upptäcka likheter 

mellan sig själv och en förälder (Carter, 2014).  
     

Identitetskontrollteorin (Identity Control Theory) visar hur känslor arbetar inom ett 

system för intern kontroll för att stabilisera könsidentiteter och bevara den sociala 

strukturen (Carter, 2014). Enligt Carter (2014) kan identitetskontrollteorin förklara hur 

könsbetydelser är konstruerade av individer genom sociala processer. Mäns 

identitetsstandarder tenderar att vara bestämda av autonomi och oberoende, medan 

kvinnors standarder tenderar att vara bestämda av samhörighet, expressivitet och 

medkänsla (Carter, 2014). Social identitetsteori fokuserar enligt Desrochers et al. 

(2004) på grupprocesser och grupprelationer, till skillnad från identitetsteorin som 

fokuserar på roller. Istället handlar det om de olika grupperna som en individ tillhör.  
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3.4 Professionsteori  
En bra utbildning, goda chanser till en anställning efter examen samt hög lön är 

anledningar till att en person väljer att studera redovisning och revision (Bui & Porter, 

2010). Enligt professionsteorin är några av de nämnda anledningarna exempel på 

faktorer som definierar en profession enligt Brante (2009). Läkare, ingenjörer och 

ekonomer med flera är exempel på professioner, eftersom det är yrken som grundar sin 

inkomst och status på att de använder vetenskaplig kunskap. Medlemmarna av en 

profession når ofta höga sociala belöningar, vilket bland annat inkluderar förhållandevis 

hög inkomst och status (Brante, 2009). Professioner har tillsammans en viktig funktion 

i samhället då de står för viktiga innovationer inom bland annat ekonomi (Brante, 

2009). Enligt Volcker (2002:4) bidrar revisorer till samhället genom sin roll som 

“guardians of thruth in markets”, där de agerar för samhällets intresse och 

kvalitetssäkrar finansiell information. Revisorer arbetar oftast i team om flera 

medarbetare, där revisorsassistenter befinner sig längst ner i hierarkin och utför 

”grovjobbet” vilket gör att arbetet upplevs tyngre (Carrington, 2014).  

3.5  Arbetsbelastning  
Arbetsbelastningen inom revisionsyrket är inte jämt fördelat över året, utan mycket är 

centrerat till årets första kvartal, vilket brukar kallas för hektisk period6 (Sweeney & 

Summers, 2002). Det är under den hektiska perioden de flesta revisioner inträffar, 

kunders skattedeklarationer ska lämnas in och professionella tjänster i form av service 

och rådgivning är efterfrågade (Sweeney & Summers, 2002). Arbetstiderna under 

perioden är längre, ofta mer än tio timmar per dag och pågår under en längre tidsperiod, 

vanligtvis flera månader (Jones, Norman & Wier, 2010). Den ökade arbetsbelastningen 

som uppstår under tidsperioden leder ofta till stress bland medarbetare (Sweeney & 

Summers, 2002). Ett direkt samband kan antydas mellan arbetsbelastning och 

utbrändhet, vilket är ett stressyndrom. Den intensiva arbetsbelastningen med hög 

stressnivå är en bidragande orsak till den höga personalomsättningen inom branschen. 

Tidsbudgetpress7, uppdrag som överlappar samt krav på övertid är också faktorer som 

bidrar till hög arbetsbelastning (Sweeney & Summers, 2002). Stress beror bland annat 

                                                
6 Översättning från engelska ordet busy season 
7 Översättning från engelska ordet time-budget pressure 
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på övertid och tidsbudgetpress och kan leda till utbrändhet och låg 

arbetstillfredsställelse.  

3.5.1 Stress  

Stress kan påverka individens produktivitet, effektivitet och personliga hälsa negativt 

(Gaertner & Ruhe, 1981). Revisorsprofessionen har traditionellt varit ett yrke associerat 

med hög stress (Gaertner & Ruhe, 1981). Enligt Jones, Norman och Wier (2010) 

hanterar medlemmar av en profession stress dagligen. Inom revisorsprofessionen finns 

det dock ett antal unika stressfaktorer associerade med en karriär inom professionen 

som påverkar situationen ytterligare. Ett exempel på en sådan faktor är professionens 

hektiska period6. Under perioden råkar medarbetaren ut för flera utmanande 

tidsgränser8 vilket orsakar en konflikt mellan arbetet och tiden med familj och 

fritidsaktiviteter. En medarbetare som utsätts för längre perioder av stress och minskad 

tid för familj och fritidsaktiviteter, riskerar att utsättas för utbrändhet9. Utbrändhet är ett 

tillstånd där mönster av negativa reaktioner utvecklas som ett resultat av arbetskrav 

eller stress (Jones et al., 2010). Låg nivå av stress kan dock ha positiv effekt på 

arbetsprestationen (Sweeney & Summers, 2002). 

3.5.2 Övertid 

Det är inte ovanligt att revisorer har långa arbetsdagar och arbetar efter pressade 

tidsscheman (Pentland, 1993; Coffey, 1994). När det är som högst tryck, det vill säga 

när det är många tidsgränser8, kan arbetsdagarna vara långa med endast fåtal pauser 

(Pentland, 1993). Forskning har visat att det är viktigt att följa de formella och 

informella krav som finns på arbetsplatsen, samt att leva upp till de förväntningar som 

ställs, exempelvis att arbeta övertid (Pentland, 1993; Broberg, 2013). Coffey (1994) 

undersökte hur tid används i en organisatorisk kontext för att demonstrera och utkräva 

engagemang av nyanställda. Resultaten av den kvalitativa fältstudien visar att 

nyanställda förväntas arbeta övertid och blir introducerade till den här förväntan redan 

under de första veckorna av anställningen. Att träna nyrekryterade medarbetare till att 

acceptera arbete på helger blir därmed ett sätt för arbetsgivaren att säga det är som det 

är (Coffey, 1994). En andra tolkning av det uttryckliga kravet på att arbeta övertid 

                                                
8 Översättning från engelska ordet deadlines 
9 Översättning från engelska ordet job burnout 



	 	 Löf & Milvén 

24 

 

relaterar till att uppoffrandet av fritid ses som en symbol för åtagandet och 

engagemanget för organisationen. Nyanställda medarbetares sätt att hantera tid är 

avgörande för den organisatoriska och yrkesmässiga framgången (Coffey, 1994). 

Anställda vill visa en hög grad av lojalitet för att skapa ett professionellt intryck och 

därmed är värda att satsa på för att bli befordrade (Pentland, 1993). Vidare menar 

Broberg (2013) att ett professionellt förhållningssätt (conduct) handlar om aspekter som 

exempelvis att acceptera långa arbetstider.  

3.5.3 Tidsbudgetpress  

Inom revisionsbranschen identifieras två typer av tidsbudgetpress10, vilka är 

tidsbudgetpress och tidsgränspress11 (Gundry & Liyanarachchi, 2007). 

Tidsbudgetpress inträffar när en byrå fördelar otillräckligt antal timmar på en revisor att 

färdigställa en viss uppgift, medan tidsgränspress uppstår när det blir svårt för revisorn 

att färdigställa en uppgift inom en viss tidsram (Gundry & Liyanarachchi, 2007). Ett 

problem som vanligtvis uppstår när tidsramen för budgetarbete är för kort är att nedlagd 

tid underrapporteras (Otley & Pierce, 1996). Det i sin tur innebär att medarbete istället 

arbetar på egen tid, det vill säga gratis för att undvika budgetöverskridande (Otley & 

Pierce, 1996). Liyanarachchi och McNamara (2008) menar att det framför allt är 

individer som befinner sig på lägre positioner, exempelvis revisorsassistenter, som 

upplever beteendet.  

3.5.4 Utbrändhet 

Utbrändhet är ett psykologiskt syndrom som kommer från långvarig arbetsrelaterad 

stress (Federici & Skaalvik, 2012). Arbetsrelaterade stressfaktorer som exempelvis 

arbetsbelastning och tidspress har visat sig ha en stark korrelation med utbrändhet. 

Maslach har utvecklat en teori om utbrändhet, benämnd Multidimentional Theory of 

Burnout (Federici & Skaalvik, 2012). Multidimentional Theory of Burnout utgår ifrån 

tre delar; känslomässig utmattning, personlighetsförändring och minskad personlig 

prestation (Cooper, 2000). Känslomässig utmattning beror på en känsla av att vara 

överansträngd känslomässigt, vilket många gånger beror på arbetsbelastningen och 

personliga konflikter på arbetet. Personlighetsförändring hänvisar till orimliga krav från 

                                                
10 Översättning från engelska ordet time-budget pressure 
11 Översättning från engelska ordet time-deadline pressure 
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andra människor. Minskad personlig prestation uppstår från när kompetensen och 

produktiviteten på arbetet minskar. Utbrändhet är enligt teorin en individuell stress som 

upplevs i ett sammanhang av flera sociala situationer och det involverar individens 

uppfattning av både sig själv och andra. Relationer med kunder, kollegor och chefer på 

arbetet har alltid varit i centrum vid beskrivningen av utbrändhet. Relationerna orsakar 

känslomässiga påfrestningar och belöningar, vilket kan vara en resurs för att hantera 

stress på arbetet, men kan ofta leda till negativa effekter av utbrändhet. Den 

grundläggande idén med arbetsstress är att det är ett resultat av en missmatchning 

mellan personen och arbetet (Cooper, 2000). Utbrändhet är ofta en känsla av för hög 

arbetsbelastning, ökade krav och minskad självständighet, som leder till minskad 

arbetsprestation, minskat engagemang i arbetet och stressrelaterade hälsoproblem 

(Federici & Skaalvik, 2012). 

3.5.5 Arbetstillfredsställelse  

Den traditionella modellen av arbetstillfredsställelse fokuserar på känslorna som en 

individ har till sitt arbete (Lu, While & Barriball, 2005). Det som gör att arbetet upplevs 

tillfredsställande eller ej hänger inte bara på arbetet i sig, utan även på förväntningarna 

som individen har gällande vad jobbet ska bestå av (Lu et al., 2005). Tidigare forskning 

har visat att arbetstillfredsställelse har flera positiva effekter för organisationer (Byrne, 

Chughtai, Flood & Willis, 2012). Det kan bland annat innebära lägre 

personalomsättning, minskad frånvaro, förbättrat välbefinnande samt bättre 

prestationsförmåga (Byrne et al., 2012). Vidare har tidigare studier undersökt 

förhållandet mellan arbetstillfredsställelse, arbetsrelaterad stress och avsikten att lämna 

sitt arbete där resultat visar att individer som upplever låg arbetstillfredsställelse 

tenderar att byta arbete (Hasin & Omar, 2007; Dole & Schroeder, 2001; Chi et al., 

2013).  
 

Hertzberg har utvecklat en teori gällande två faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelse; inre faktorer relaterade till arbetet i sig, och yttre faktorer som 

relaterar till arbetet vad gäller exempelvis lön och arbetsförhållanden (Armstrong, 

2009).  Faktorer som påverkar inre och yttre motivationsfaktorer är bland annat 

kvaliteten på tillsyn, sociala relationer i arbetsgruppen, samt graden av misslyckande 

respektive att lyckas i arbetet (Armstrong, 2009). 
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3.6 Förväntningsgapet 

Sedan mitten av 1980-talet har redovisningsorgan, arbetsgivare, och studenter kritiserat 

utbildningen inom redovisning och revision (Bui & Porter, 2010). Utbildningen har inte 

utrustat akademiker med de kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper som 

krävs av medlemmar i revisorsprofessionen under dagens moderna, snabbt föränderliga 

affärsmiljö (Bui & Porter, 2010). Under flera årtionden har det pågått en debatt inom 

revisorsprofessionen där det förespråkats en förändring i revisionsutbildningen för att 

lägga större vikt i de färdigheter som krävs för att lyckas i arbetslivet (Blanthorne, 

Bhamornsiri & Guinn, 2005). Enligt Saeman och Crooker (1999) drivs 

revisorsprofessionen av att lärosäten formar kompetensen hos studenterna som kommer 

in i yrket, och lägger därmed ansvaret för den utökade kompetensutvecklingen på den 

akademiska världen. Obalansen mellan den kompetensen som revisorsprofessionen 

förväntar sig nyutexaminerade redovisning- och revisionsstudenter kommer inneha, och 

vad de faktiskt innehar ger upphov till ett förväntningsgap inom 

redovisningsutbildningen (Bui & Porter, 2010). Olika faktorer bidrar till det här 

förväntningsgapet, som exempelvis skillnader mellan professionens och akademikers 

synsätt rörande kompetenser som redovisning- och revisionsstudenter bör ha, och vilket 

program som är lämpligt för att utveckla dessa kompetenser (Bui & Porter, 2010). 
 

Först med att sätta ord på revisionens förväntningsgap var Liggio vilken definierade 

förväntningsgapet som skillnaden i förväntningsnivå mellan revisorn och användaren av 

den finansiella informationen (Koh & Woo, 1998). Därefter har flera forskare definierat 

fenomenet på olika sätt (Koh & Woo, 1998). Frank, Lowe & Smith (2001) beskriver i 

likhet med Liggio förväntningsgapet som skillnaden mellan vad allmänheten förväntar 

sig av revisorsprofessionen mot vad professionen faktiskt ger. Koh och Woo (1998) 

menar att forskare på olika sätt försökt finna en lösning eller ge förslag på att minska 

förväntningsgapet. Dennis (2010) menar att frågorna som väcks i debatten om 

förväntningsgapet endast kan bli ordentligt ställda om det finns en förståelse för 

innebörden av uttrycket förväntan och om anledningarna till förväntningars uppkomst 

utforskas. Uttrycket förväntning är enligt Dennis (2010) missledande och borde ersättas 

av uttryck som övertygelser och önskemål vilket leder till att anledningen till 

förväntningsgapets uppkomst kan förstås. Dennis (2010) föreslår att frågan ´Vad 

förväntar du dig?´ bör bytas ut mot ´Vad tror du?´ och ´Vad vill du?´ för en klarare syn 



	 	 Löf & Milvén 

27 

 

på vad förväntningar är och därmed få igång en rättfärdigad debatt kring ämnet. Vidare 

har studier visat att storleken på förväntningsgapet beror på kunskapen som användarna 

har, och därmed förespråkas tydligare information gällande revisorers arbete som en 

väg till ett minskat förväntningsgap (Koh & Woo, 1998). 

3.6.1 Förväntning- verklighetsgap  

Övergången från att vara student inom en högre utbildning till att vara en anställd är 

ofta svår (Phillips & Crain, 1996). Svårigheten gällande övergången kan spåras till 

skillnader mellan studenternas förväntningar och verkligheten som anställd (Phillips & 

Crain, 1996). Enligt Barnett (2012) kan nyanställda utsättas för ett förväntning-

verklighetsgap gällande arbetet, vilket leder till en försvårad integrationsprocess och 

möjligen negativa konsekvenser för både den nyanställde och arbetsgivaren. 

Nyanställda som upplever gapet blir frustrerade, upplever lägre nivåer av 

arbetstillfredsställelse, och blir benägna att lämna sitt första jobb tidigare. 

Arbetsgivarna blir belastade med ökade kostnader i samband med höga 

omsättningshastigheter (Barnett, 2012).  
 

Enligt Koh och Woo (1998) är ökad kunskap en väg till ett minskat förväntningsgap. 

För att överbrygga gapet mellan teori och praktik, förväntning-verklighetsgapet hos 

studenter, föreslår Dombrowski, Smith & Wood (2013) erfarenhetsbaserat lärande12, 

som ett medel. På så sätt blir studenterna bättre förberedda inför de utmaningar som de 

kommer att ställas inför vid övergången från klassrum till arbetsplats (Dombrowski et 

al., 2013).  

3.7 Modellutveckling  
Utifrån ovanstående diskuterad teori (kapitel 3) har en modell (modell 3.1) utformats. 

Studiens syfte är att förklara hur studenters syn på arbetsbelastning påverkar 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. Därutöver är syftet att beskriva om 

förväntningarna motsvarar ett förväntningsgap mellan studenter och revisorsassistenter. 

Utifrån teorierna har olika aspekter tagits fram som antas påverka den upplevda 

arbetsbelastningen, dels utifrån en students perspektiv men också utifrån en 

revisorsassistents perspektiv. Modellen illustreras nedan (modell 3.1). 
                                                

12 Översättning från engelska ordet learning by doing 
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Modell 3.1 Variabler som antas påverka ett 

förväntningsgap mellan studenter och revisorsassistenter 

 

Studentens alternativt revisorsassitenstens syn på arbetsbelastning påverkas av 

personlighetsdrag vilket förklaras av beteendeteorier, som bland annat innefattar att 

förklara mänskliga beteenden och varför en individ väljer en viss examen (Ajzen, 

1991). Motivation och belöningar kan vara aspekter som påverkar respondenternas syn 

på arbetsbelastning då utmanande mål kan leda till tyngre arbetsbelastning, och i sin tur 

öka en individs motivation och prestation (Bandura, 1999). Vidare är motivationen 

högre om personen vet vad som krävs för att bli belönad, samt att belöningen kommer 

att vara värt arbetet i slutändan (Armstrong, 2009). Socialt inflytande är en viktig aspekt 

från förväntningsteorin (TRA), då teorin antyder att det finns en inkorrekt stereotypisk 

bild av revisorsprofessionen (Djatej et al., 2015).  Den stereotypiska bilden kan medföra 

att fel typ av studenter rekryteras och därmed kan ha en felaktig bild av 

arbetsbelastningen. På liknande sätt påverkar studentens familjesituation och samhället 

synen på arbetsbelastning i enlighet med identitetsteorin, då nära relationer kan ha en 

koppling till professionen och påverka yrkesvalet, eftersom Carter (2014) menar att 

barn vill känna likhet till en förälder. Professionsteorin redogör för hur lön och status 

förhåller sig till en profession, och kan vara bidragande orsaker till att en profession är 

Student 

Revisorsassistent 

Upplevd arbetsbelastning  

- Personlighetsdrag 
- Motivation & Belöning 
- Socialt inflytande 
- Familjesituation & 

samhälle 
- Lön & status 
- Stress 
- Övertid 
- Tidsbudgetpress 
- Utbrändhet 
- Arbetstillfredsställelse 

Gap 
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attraktiv. Därmed kan individer dras till professionen utan vidare tanke på 

arbetsbelastningen. Slutligen finns det faktorer som förklarar arbetsbelastning så som 

stress, övertid, tidsbudgetpress, utbrändhet och arbetstillfredsställelse, vilka i 

förhållande till arbetet som revisorsassistent är relevanta då Lee Larson (2004) menar 

att arbetet som revisor är en stressig tillvaro som karaktäriseras av tung 

arbetsbelastning, många tidsgränser och tidspress. Upplever studenten i förhållande till 

revisorsassistenten arbetsbelastningen på olika sätt kan ett förväntningsgap uppstå. 

3.7.1 Personliga egenskaper 

För att ytterligare kunna göra bedömningar huruvida det finns ett förväningsgap mellan 

studenter och revisorsassistenter gällande synen på arbetsbelastning kommer personliga 

egenskaper även att granskas. Kön och ålder är faktorer som kan innebära olika 

förväntningar på revisionsbyråer och blivande arbetsgivare enligt tidigare studier (Chia, 

2003; Marténg, 2015b). Ytterligare faktorer som kan antas påverka studentens 

förväntningar på kommande yrkesroller är Lärosäte och antal studieår, då lärosäten 

skiljer sig åt gällande kursinnehåll och längre studier antas förbereda studenten bättre 

på framtiden. Genomsnittlig tid på skolarbete kan antas påverka förväntningsgapet och 

möjligen förklara studentens syn på arbetsbelastning i förhållande till 

revisorsassistentens arbetstider. Utöver tiden studenter lägger på skolarbetet kan arbete 

vid sidan av studierna samt engagemang vid sidan av studierna vara en personlig 

egenskap som kan påverka ett eventuellt förväntningsgap, vilket även tidigare kontakt 

samt tidigare erfarenhet med professionen antas göra. 

3.7.2 Sammanfattande modell  

Utifrån modellen som utvecklades i steg 3.7 modellutveckling har ytterligare en modell 

utvecklats (modell 3.2) som även baseras på de personliga egenskaper en student eller 

revisorsassistent antas besitta. Det bedöms vara relevant att beakta egenskaperna då de 

formar hur individen är som person och dess bakgrundskunskap. 
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Kapitel 4 - Empirisk metod 

I det här kapitlet presenteras den empiriska metoden gällande tillvägagångsättet vid 

litteratursökning, forskningsdesign och urval. Först beskrivs metoden vid 

litteratursökning, därefter presenteras datainsamlingsmetoden. Vidare förklaras 

intervjuer och enkäter som insamlingsmetoder samt viktiga aspekter som bör tas hänsyn 

till vid tillämpningen. Slutligen diskuteras validitet och reliabilitet, statistisk 

bearbetning samt etiska aspekter.  

4.1 Litteratursökning 
Tillvägagångssättet gällande insamling av information har till största delen bestått av 

sökande efter relevanta vetenskapliga artiklar från den elektroniska databasen Summon, 

vilken Högskolan i Kristianstad har tillgång till. Vid de tillfällen en artikel inte varit 

tillgänglig i databasen har möjligheten att beställa den använts. Gällande val av 

vetenskapliga artiklar har störst hänsyn tagits till relevans och inte publiceringsdatum, 

då nyare artiklar hänvisar till äldre teorier och artiklar vilket gör dem applicerbara och 

aktuella för den här studien. Sökorden som använts har dels varit 

student/audit/accountant/accounting i samband med turnover, job satisfaction, 

expectation, expectationsgap. Utöver vetenskapliga artiklar har information från 

litteratur hämtats för att få en djupare förståelse gällande specifika begrepp och teorier.  

4.2 Datainsamlingsmetod  
Gällande strukturen och beskaffenheten av fenomenet förväntningsgapet menar Koh 

och Woo (1998) att empirisk forskning kring ämnet syftar till att utforska revisorns 

faktiska och uppfattade roll samt att avslöja faktorer som bidrar till förväntningsgapet. 

Det vanligaste sättet att undersöka fenomenet förväntningsgapet har visat sig vara 

genom enkätundersökningar (Koh & Woo, 1998). Frank, Lowe och Smith (2001) har 

använt enkätundersökningar vid jämförelser av olika grupper gällande synen på 

revisorsprofessionen och förväntningsgapet. I den aktuella studien har pilotintervjuer 

och enkätundersökningar genomförts för insamling av empiriskt material.  
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4.3 Pilotintervjuer  
För en ökad förståelse gällande revisorsassistenters arbetssituation har en kvalitativ 

pilotstudie genomförts där tre revisorsassistenter av olika kön och på olika byråer 

intervjuats. Intervjuerna har skett i form av vad Alvehus (2013) beskriver vara 

semistrukturerade intervjuer, där vi utgått från den teoretiska referensramen och ställt 

följdfrågor för djupare förståelse. Frågorna var öppna men med extra fokus på 

arbetsbelastning. Vidare fick respondenterna utrymme att berätta om sina uppfattningar 

gällande arbetet och arbetsplatsen. Alvehus (2013) redogör att fördelen med intervjuer 

är att respondenten med egna ord beskriver tankar och känslor gällande olika situationer 

och händelser. På så sätt blir respondentens erfarenheter, tankar, känslor och åsikter 

tillgängliga. Nackdelen med intervjuer är att respondenten i vissa fall beskriver hur 

något bör fungera och inte hur det egentligen fungerar i verksamheten, vilket kan skapa 

problem när materialet bearbetas (Alvehus, 2013). Samtliga intervjuer har spelats in för 

att efteråt transkriberas och analyseras. Nackdelen med att spela in intervjuer kan vara 

att respondenten blir mer passiv och därmed utelämnar viss information på grund av 

vetskapen om inspelningen. Fördelen med bandning är att respondenten får vår fulla 

uppmärksamhet, samt att ord inte blir förändrade vid transkribering (Alvehus, 2013). 

Resultatet av intervjuerna användes sedan för att komplettera och bestyrka teorierna och 

den befintliga litteraturen. Vidare användes informationen från den kvalitativa datan till 

att utforma välformulerade enkäter till den huvudsakliga datainsamlingen.  

4.3.1 Urval 

Tre intervjuer genomfördes under olika tillfällen med revisorsassistenter från tre olika 

revisionsbyråer i Kristianstad. Med hänsyn till att respondenterna var de första som 

fanns till hands har ett bekvämlighetsurval använts (Denscombe, 2016). Det första 

intervjutillfället ägde rum på ett litet kontor inom en medelstor revisionsbyrå med en 

manlig revisorsassistent som arbetat 2,5 år. Vid det andra tillfället intervjuades en 

kvinnlig revisorsassistent som arbetat i två år på ett mindre kontor inom en större byrå. 

Slutligen intervjuades en kvinnlig revisorsassistent som arbetar i 1,5 år på ett mindre 

kontor inom en större byrå. Efter tre intervjuer uppstod en mättnad gällande svaren och 

beslutet togs att inte utföra fler intervjuer.  
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4.3.2 Operationalisering  

Enligt Körner och Wahlgren (2015) är det vanligt att operationalisering används då en 

undersökning innefattar begrepp vars innebörd är otydligt. Det abstrakta eller omätbara 

begreppet översätts till konkreta och mätbara variabler (Körner & Wahlgren, 2015). För 

att få svar på varför revisorsassistenterna valde att satsa på en karriär inom revision, hur 

de hanterade sin studietid och hur de uppfattar sin arbetsmiljö gällande 

arbetsbelastning, tidsbrist och stress har intervjuguiden i bilaga 1 utformats. 

Inledningsvis har ett antal uppvärmningsfrågor ställts som syftade till att få 

grundläggande information om respondenten. Vidare har frågan varför respondenterna 

valde att studera ekonomi ställts, för att få en djupare förståelse för vad det är som 

lockar att söka sig till revisorsprofessionen. Broberg (2013) menar att en av de största 

fördelarna med att söka sig till en profession är statusen, därför har det varit intressant 

att studera vad som ligger bakom respondenternas yrkesval.  
 

För en ökad förståelse gällande respondenternas uppfattning av arbetsbelastning under 

studietiden har frågor som undersöker den nedlagda tiden på studier, övriga 

engagemang samt arbete vid sidan av studierna diskuterats. Därefter var frågan 

huruvida respondenterna upplevt att skolan gav rätt förutsättningar för yrkeslivet 

intressant att ställa, eftersom många studenter upplever övergången mellan studierna 

och arbetslivet svår (Kornberger et al., 2011). Det var därmed intressant att undersöka 

om respondenterna ansåg att studierna förbereder studenter med rätt förutsättningar och 

förväntningar för yrkeslivet inom revision.  
 

Vidare har respondenterna berättat om sina personliga egenskaper och vilka egenskaper 

de anser vara av betydelse som revisorsassistent. Frågan har ställts med anledning av 

forskning som visat att arbetsgivare har svårt att hitta den kompetensen de letar efter 

(Kornberger et al., 2011) samtidigt som revisionsbyråer kräver vissa kompetenser i 

rekryteringsannonserna (Gray & Murray, 2011). Vidare menar Byrne & Willis (2005) 

att det kan uppstå en missmatchning mellan vilka studenter som är mest lämpade för 

professionen och vilka studenter som söker sig till professionen eftersom studenter kan 

vara obekanta med arbetskraven hos företagen. 
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Intervjun har senare handlat om revisorsassistenternas syn på arbetsbelastning. Frågor 

som ställdes var om respondenterna upplever stress och tidsbrist under vissa situationer, 

för att få en djupare förståelse för revisorsassistenternas syn på arbetsbelastning. Hög 

stressnivå är även en bidragande orsak till hög personalomsättning inom branschen 

(Sweeney & Summers, 2002; Law, 2010; Lee Larson, 2004). Vidare har 

tidsbudgetpress13 diskuterats, vilket är ett känt fenomen för revisorsassistenterna. För 

att få en djupare förståelse har respondenterna reflekterat över sin studietid och vad som 

upplevdes stressigt då. 
 

Det har sedan diskuterats vilka respondenternas första intryck av arbetsplatsen var, för 

att få en djupare förståelse hur det kändes att vara ny på arbetsplatsen. Vidare 

diskuterades vilka förväntningar som fanns på arbetsplatsen för respondenterna i början. 

Då Lu et al. (2005) menar att förväntningarna som individen har på arbetet påverkar 

tillfredställandegraden. Vidare diskuterades vilka förväntningar som upplevdes gällande 

uppförandekoder, eftersom det guidar revisionsbyråerna vid anställningsprocesser 

(Anderson-Gough et al., 2001). 
 

Till sist diskuterades vilka faktorer och förmåner som gör att respondenterna trivs på 

arbetsplatsen, eftersom det kan väga upp när arbetsbelastningen upplevs hög. 

Anledningen till att diskutera frågan härstammar i att motivationen är högre när 

individen vet vad som krävs för att bli belönad, vilket har en koppling till upplevda 

tidsramar (Armstrong, 2009). Avslutningsvis har respondenterna fått belysa vilka 

faktorer de tror är avgörande för revisorsprofessionens höga personalomsättning. 

Frågan bidrog till en bredare uppfattning gällande anledningar till att lämna yrket. 

4.4 Enkäter till studenter  
Som tidigare nämnts är den kvantitativa studien den huvudsakliga 

datainsamlingsmetoden för den aktuella studien. Genom enkäter skapade via 

webbenkäter.com samlades data in som grund till analysen. Fördelen med att använda 

enkäter som datainsamlingsmetod redogör Denscombe (2016) vara mängden data som 

kan samlas in till en liten kostnad. Det skapar även en fördel för respondenterna, som 

kan välja när och var enkäten fylls i, till skillnad från en intervju där tid och plats är 
                                                

13 Översättning från engelska ordet time-budget pressure 
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förutbestämd. För forskaren innebär det att varje respondent får exakt samma frågor och 

det finns ingen påverkan av hur och i vilken ordning frågorna ställs. Vidare elimineras 

mänskliga faktorer, så som att mata in fel data, genom att använda webbaserade 

enkäter, eftersom enkäterna då direkt matas in i en datafil. Nackdelen med enkäter är 

däremot att respondenterna kan avbryta enkäten om svarsalternativ inte stämmer 

överens med egna åsikter, eller att resultaten blir snedvridna eftersom forskarens 

uppfattning snarare speglas än respondenternas (Denscombe, 2016). För att minimera 

risken för missförstånd bland respondenterna gällande formuleringarna av frågorna i 

enkäten, testades den först i en pilotstudie på två studiekamrater. Enkäten skickades 

löpande ut från den 4 maj allteftersom kontaktuppgifter insamlats och var tillgänglig för 

respondenterna till och med 13 maj.  
 

Enkäten (bilaga 3) har utformats genom frågor formulerade efter faktorer som 

presenterats i den teoretiska referensramen, modellen (modell 3.1) som presenterades i 

slutet av kapitel 3, samt efter svaren från pilotintervjuerna. Frågorna i enkäten syftar till 

att testa den aktuella studiens syfte och resonemang. Frågorna är relevanta för 

forskningsområdet då de omfattar faktorer som funnits i tidigare studier och 

vetenskapliga artiklar vilka har bevisats bidra till personalomsättning. Större delen av 

enkäten grundar sig på påståenden där respondenterna fått svara efter sin uppfattning på 

en skala mellan 1 och 7. För att mäta och placera data i specifika kategorier används 

ordinalskala. Vidare för att placera kategorierna i ordning har likterskala använts, då 

likterskala mäter olika attityder (Denscombe, 2016). En sjugradig likertskala syftar till 

att ge en större möjlighet till varians i svaren för respondenterna (Denscombe, 2016). 

Kodningen av svaren har sedan skett i enighet med skalans sifferangivelse. Merparten 

av påståendena innebär att 1 är lika med instämmer inte alls och 7 är lika med 

instämmer helt. Genom att använda en sjugradig likertskala har kategorin vet ej inte 

tagits med, eftersom ett mittenalternativ (4 varken eller) erbjuds och anses motsvara vet 

ej. Frågorna var formulerade på ett lättläst sätt, för att undvika bortfall av svar. 

4.4.1 Urval 

Vid datainsamlingen gällande populationen av studenter har ett subjektivt urval, 

snöbollsurval samt bekvämlighetsurval använts. Enligt Denscombe (2016) innebär 

subjektivt urval att ett litet antal personer avsiktligt har valts ut utifrån deras 
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kännetecken och därmed tillhandahåller den bästa informationen. Urvalet har valts efter 

relevansen för ämnet som skulle undersökas och respondenternas erfarenhet av ämnet. I 

den aktuella studien var det därmed viktigt att endast studenter som läste sista året på 

kandidatnivå alternativt avancerad nivå deltog i undersökningen, för att försäkra att 

studenterna hade tillräckliga kunskaper och erfarenheter. Administratörer och 

utbildningsansvariga vid lärosäten runt om i Sverige blev således kontaktade via telefon 

och e-post. E-postutskicket bestod av en kort sammanfattning av studiens syfte samt en 

länk till enkätundersökningen (bilaga 2). De ombads att bistå med e-postadresser till 

relevanta respondenter, alternativt sprida enkäten vidare till den utvalda populationen 

vilket representerar snöbollsurvalet enligt Denscombe (2016). Vid e-postutskicken 

säkerställdes det att de tillfrågade lärosäten hade program med redovisning och/eller 

revision på kandidat eller avancerad nivå. De studenter som deltog i undersökningen 

ansågs uppfylla kraven och var relevanta för undersökningen studerade vid Högskolan i 

Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds 

universitet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet och Örebro universitet.  
 

Ytterligare urval som användes var, som tidigare nämnts, inslag av det som Denscombe 

(2016) kallar bekvämlighetsurval, vilket innebar att de studenter som fanns till hands 

och var relevanta för undersökningen, tillfrågades att delta. Exempelvis skickades 

enkäten ut till 45 fjärdeårs studenter vid Linköpings universitet som läser redovisning 

och revision, tack vare gemensamma kontakter mellan lärosätena.  

4.4.2 Operationalisering  

Enkäten till studenterna bestod av nio inledande frågor som syftade till att skapa en 

uppfattning av respondenternas bakgrund, samt få en djupare förståelse för vilka 

bakomliggande faktorer som påverkar respondenternas förväntningar. Då studien 

handlar om att förklara studenters förväntningar i förhållande till revisorsassistenters 

uppfattning av yrket har tidigare studier delvis legat till grund vid utformandet av 

enkäten. Inspiration har tagits från Carcello et al. (1991) vilka har genomfört en studie 

mellan studenters förväntningar och revisionspersonalens uppfattning gällande 

arbetsupplevelsen14. Ytterligare studier som inspirerat till utformningen av enkäten är 

Phillips och Crain (1996) vilka har studerat studenters förväntningar på revisorers 
                                                

14 Översättning från engelska ordet work experiences 
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arbetsuppgifter och ansvar på revisorsbyråer samt Chia (2003) som har undersökt vad 

som driver revisorsassistenterna i karriären.   

4.4.2.1 Beroende variabel  

Utgångspunkten i den aktuella studien var forskningssyftet, där huvudsyftet med 

studien var att förklara hur studenters syn på arbetsbelastning påverkar 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. Därutöver var syftet att beskriva om 

förväntningarna motsvarar ett förväntningsgap mellan studenter och revisorsassistenter. 

Studien var därmed en jämförande studie mellan respondentgrupperna, utan någon 

beroende variabel. Efter jämförelser mellan studenter och revisorsassistenter har tester 

utförts för att undersöka signifikanta skillnader mellan grupperna.  

4.4.2.2 Oberoende variabler 

När det gäller samband är det enligt Körner och Wahlgren (2015) vanligt att diskutera 

orsak och verkan. Oberoende variabler kallas även för förklarande variabler och testas 

för att beakta vilken effekt de har på den beroende variabeln (Körner & Wahlgren, 

2015). Baserat på teorin i föregående kapitel samt pilotintervjuerna påverkar flera 

faktorer personalomsättningen inom revisorsbranschen; erfarenheter, arbetsbelastning, 

tidspress, stress, personliga egenskaper, och förväntningar, vilka är de oberoende 

variablerna i den aktuella studien som presenteras nedan.  

 

Erfarenheter 

Tidigare erfarenhet som kan påverka förväntningar har mätts genom fråga 11: “Har du 

varit i kontakt med en revisor/revisorsyrket innan du påbörjade din utbildning?”. 

Respondenten hade ja och nej som svarsalternativ där möjligheten att specificera på 

vilket sätt kontakten skett om svaret var ja.  Fråga 12: “Vilken praktisk erfarenhet har 

du från revisionsbyrå?” handlade om vilken praktisk erfarenhet respondenten har från 

en revisionsbyrå genom att presentera olika alternativ exempelvis VFU, casedagar och 

studentkvällar, alternativet att själv fylla i annat var möjlig. 
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Studentens arbetsbelastning  

För att uppfylla studiens syfte och undersöka studenters syn på arbetsbelastning var det 

viktigt för studien att undersöka hur mycket tid respondenterna lägger på skolarbete. 

Därmed har antal timmar respondenten lägger på skolarbete under en vecka mätts 

genom fråga 7: “Hur många timmar lägger du på skolarbete (inkluderat föreläsningar) 

i genomsnitt per vecka?”. Respondenten fick möjligheten att själva fylla i antal 

uppskattade timmar. Utöver tiden studenter lägger på skolarbetet är det vanligt att 

studenter arbetar vid sidan av studierna för att klara sig ekonomiskt och få 

arbetslivserfarenhet. Arbete utöver studierna har mätts genom fråga 8: “Arbetar du vid 

sidan av studierna?”, där respondenten fick svarsalternativen ja och nej. Svarade 

respondenten ja, fanns möjligheten att specificera antalet timmar i veckan. Ytterligare 

uppdrag en student kan ha utöver studier och extraarbeten är övriga engagemang i 

exempelvis studentkår, idrottsföreningar med mera. Att vara aktiv vid sidan av 

studierna är allmänt känt för att öka anställningsbarheten och därmed undersöktes 

aspekten genom fråga 9: “Har du några andra engagemang vid sidan av studierna?” 

Svarsalternativen var ja och nej, med möjlighet att specificera antalet timmar om 

respondenten svarade ja.  

 

Studentens uppfattning gällande studietiden 

Med studier, eventuella extraarbeten och engagemang vid sidan av är det förståeligt att 

studenter kan uppleva tidspress och stress. Samtidigt kan det vara nödvändigt att arbeta 

extra för att försörja sig eller öka anställningsbarheten. Av pilotintervjuerna som ligger 

till grund för utformandet av enkäten framgick det skillnader gällande vad 

respondenterna strävade efter för resultat i skolan och vad som prioriterades att lägga 

tid på. Någon ansåg att ledighet var viktigt under studietiden medan en annan arbetade 

extra. Ett antal aspekter som kännetecknar arbetsbelastning har därmed mätts genom 

fråga 10 där respondenterna svarat på påståenden gällande deras uppfattningar av 

studietiden. Uppfattningar mäts med fördel genom en likertskala där respondenten blir 

tvungen att ta ställning till huruvida han/hon instämmer eller inte med ett antal 

påståenden. Genom fråga 10 har en förståelse för studentens personlighet och faktorer 

som påverkat studietiden uppmärksammats. Det ger även en förståelse för hur 

förberedd studenten är på arbetslivet. I Phillips och Crain (1996) undersökning fick 
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studenter svara på om de ansåg att revisorer periodvis arbetar mer än vanligt: ”Staff 

accountants often work longer than normal hours from January 1 to April 15” (Phillips 

& Crain, 1996 s. 23), vilket har inspirerat till påståendet gällande ojämna arbetstider 

applicerat på studenter. Nedan följer de påståenden i fråga 10 samt vilken faktor den 

berör.  

 

− “Jag har upplevt tidspress gällande att hinna med mitt skolarbete.” Påståendet avsåg 

att mäta huruvida respondenten upplevt stress och tidspress under skoltiden. I 

revisorsbranschen är ett problem som kan uppstå tidsgränspress (time deadline 

pressure), då tidsramen för en uppgift är svår att uppfylla (Gundry & Liyanarachchi, 

2007). 

 

− “Jag har periodvis arbetat sena kvällar och helger med skolarbete för att hinna med.” 

Påståendet avsåg att mäta om respondenterna likt revisorsassistenter periodvis behöver 

lägga ner mer tid på arbete. Arbetet som revisorsassistenter kan innebära långa 

arbetsdagar (Pentland 1993; Coffey, 2004), framför allt som nyanställd då det finns 

förväntningar att arbeta övertid (Coffey, 2004), vilket gör att studentens nuvarande 

arbetsbelastning är relevant att studera. 

 

− “Jag har upplevt att det varit svårt att hinna med allt jag vill göra på min fritid” 

Påståendet avsåg att mäta om respondenten har upplevt att fritidsaktiviteter har 

åsidosatts på grund av hög arbetsbelastning. Konflikter mellan arbetet och tiden med 

familj och fritidsaktiviteter är vanligt inom revisorsprofessionen under vissa perioder på 

året (Jones, Norman & Wier, 2010).  Därmed är det relevant att undersöka huruvida 

studenten ser på sin arbetsbelastning och tid för fritid innan respondenten påbörjar 

yrkeslivet som revisorsassistent.  

 

− “Jag har inte upplevt någon stress på grund av struktur och god planering.” Påståendet 

avsåg att mäta huruvida respondenten upplever studietiden som strukturerad på grund 

av respondentens personliga egenskaper. Med hänsyn till att det under pilotintervjuerna 

uppkom att arbetet som revisorsassistent periodvis innebär hög arbetsbelastning, kan 

därmed ett strukturerat arbetssätt vara viktigt, vilket gör påståendet relevant att mäta. 
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− “Jag har upplevt krav på mig att klara av tentamen och inlämningsuppgifter i tid.” 

Påståendet avsåg att mäta hur respondenten upplever skolans förväntningar på 

studenterna, eftersom det är något blivande arbetsgivare kan komma att ställa krav på. 

Arbetsgivaren förväntar sig att arbetsuppgifter färdigställs, vilket leder till att 

tidsbudgetpress15 kan uppstå (Gundry & Liyanarachchi, 2007). 

 

− “Jag har upplevt krav på att vara aktiv och engagerad på föreläsningar.” Påståendet 

avsåg att mäta hur studenter upplever eventuella krav på engagemang, eftersom det 

troligtvis kommer krävas i arbetslivet, speciellt som nyanställd (Coffey, 1994). 

 

− “Jag har upplevt krav på att vara närvarande på föreläsningarna.” Påståendet avsåg 

att mäta respondentens syn på skolans förväntningar att närvara vid föreläsningar. 

Relevansen härstammar från pilotintervjuerna där det framkom olika åsikter huruvida 

närvaron på föreläsningar upplevdes. 

 

− “Jag har alltid strävat efter att uppnå högsta resultat på kurserna” Påståendet har mätt 

respondentens ambitionsnivå då högsta resultat inte prioriterades utav de intervjuade 

revisorsassistenterna, vilket gjorde frågan intressant att mäta bland studenterna. 

 

− “Jag anser att studietiden har förberett mig inför en eventuell roll som 

revisorsassistent” En intressant fråga gällande revisionsutbildningen då majoriteten av 

kurserna inte handlar om revision utan om redovisning. Påståendet har avsett att mäta 

om respondenten känner sig förberedd inför sin kommande roll som revisorsassistent. 

Det är också viktigt att professionen visar en rättvisande bild av arbetet som revisor för 

potentiella nya aktörer (Byrne & Willis, 2005). 

 

− “Jag anser att studietiden har bidragit till att jag nu har koll på vad revisorsyrket 

innebär” Påståendet avsåg att mäta om respondenten upplever att skolan bidragit med 

den information som behövs. Chia (2003) menar att det är viktigt för lärare inom 

redovisning och revision att planera sin läroplan för att ge en lämplig utbildning inom 

professionen.  

                                                
15 Översättning från engelska ordet time-budget pressure 
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Studentens uppfattning av revisorsprofessionen 

Det har varit viktigt att ta reda på varför studenter söker sig till professionen, eftersom 

felaktiga uppfattningar kan vara en bidragande orsak till att de senare lämnar byrån 

(Byrne & Willis, 2005). Därmed har studenters uppfattningar av revisorsprofessionen 

mätts genom fråga 13, där respondenterna svarat på påståenden gällande varför de valde 

inriktningen redovisning och/eller revision. Frågan har ställts för en djupare förståelse 

gällande vad det är som lockar med ekonomprogrammet och revisorsprofessionen, 

eftersom varje individ har en avsikt att välja en specifik utbildning (Ajzen, 1991; 

Courneya et al., 1999; Cohen & Hanno, 1993). Frågan har undersökt om studenternas 

förväntningar skiljer sig jämfört med svaren från respondenterna i de tidigare 

pilotintervjuerna. Nedan följer de påståenden som ställs i fråga 13: “ Jag valde 

inriktningen redovisning och/eller revision eftersom...” 

 

− “Förälder/nära anhörig arbetar som revisor.” Påståendet avsåg att mäta respondentens 

nära relationer som kan ha en koppling till professionen och påverka yrkesvalet, 

eftersom Carter (2014) menar att barn vill känna likhet till en förälder. 

 

− “Goda chanser till jobb direkt efter examen.” Påståendet avsåg att mäta respondentens 

förväntningar på professionen och om det lockar att söka sig till professionen. 

 

− “Bra utvecklingsmöjligheter.” Påståendet avsåg att mäta om det är karriärmöjligheterna 

som är en bidragande anledning för att söka sig till professionen, då Bui och Porter 

(2010) menar att utvecklingsmöjligheter är en bidragande orsak. 

 

− “Yrket passar med mina personliga egenskaper.” Påståendet avsåg att mäta om 

respondenten anser sig ha de personliga egenskaper som krävs i professionen, eftersom 

Gray och Murray (2011) menar att nyutexaminerade studenter har otillräcklig 

skicklighet i muntlig kommunikation. 

 

− “Goda chanser till hög lön” samt “Ekonomexamen innebär status” avsåg att mäta 

huruvida respondenterna sökt sig till ekonomprogrammet på grund av de fördelar som 
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finns med att tillhöra en profession (Bui & Porter, 2010). Att tillhöra en profession 

innebär ofta höga belöningar (Brante, 2009), men det har under pilotintervjuerna 

framkommit att ingångslönerna för revisorsassistenter är förhållandevis låga och ofta en 

orsak till uppsägning. Det är därför intressant att studera studenters förväntningar 

gällande lön och status. 

 

− “Annan orsak” Påståendet avsåg att undersöka om det finns fler alternativ som kan 

vara bidragande till att inriktningen redovisning och/eller revision valdes, där 

respondenterna själva fick fylla i en eventuell annan orsak till varför de valde utbilda 

sig till ekonom inom redovisning och/eller revision.  
 

Studentens uppfattning gällande revisorsassistentens arbete 

Fråga 14 har svarat på vad studenter förväntar sig att yrket som revisorsassistent 

innebär. Syftet med frågan har varit att undersöka förväntningarna gällande arbetstider, 

stress, tidspress och arbetstillfredsställelse, utifrån teori och pilotintervjuer. Nedan 

följer de påståenden som undersöktes i fråga 14: “Jag förväntar mig att arbetet som 

revisorsassistent innebär…” 

 

− “Hög stress.” Påståendet avsåg att mäta respondentens förväntningar gällande stress, 

eftersom arbetet som revisor delvis kan innebär en stressig tillvaro till följd av en hög 

arbetsbelastning (Lee Larson, 2004). 

 

− “Jämn fördelning av arbete över året.” Påståendet avsåg att mäta respondentens 

förväntningar gällande den hektiska perioden16 då arbetsbelastningen inte är jämnt 

fördelat under året (Sweeny & Summers, 2002). 

 

− “Krav på att arbeta övertid.” Påståendet avsåg att mäta respondentens förväntningar 

gällande övertid, eftersom många arbetsgivare förväntar sig att nyanställda arbetar 

övertid (Coffey, 1994). 

 

                                                
16 Översättning från engelska ordet busy season 
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− “Tidspressat arbete.” Påståendet avsåg att mäta respondentens förväntningar på 

tidspress, eftersom tidsramarna för budgetarbete oftast är stramt bestämda och tidspress 

upplevs oftare på lägre positioner (Otley & Pierce, 1996; Liyanarachchi & McNamara 

2008).       

 

− “Varierande arbetsuppgifter.” Påståendet avsåg att mäta respondentens syn på 

arbetsuppgifter, eftersom det under pilotintervjuerna framkom att arbetsuppgifterna är 

varierande. Nya arbetsuppgifter kan göra att stress upplevs och arbetsbelastningen anses 

hög. 

 

− “Personlig utveckling.” och “sociala interaktioner.” Flera av dagens arbetssökande 

tillhör en generation som förväntar sig möjligheter till social interaktion och personlig 

utveckling hos sin blivande arbetsgivare Marténg (2015b). Enligt respondent B är 

kundrelationen det viktigaste inom arbetet. De andra viktiga bitarna kan man lära sig. 

Vidare menar respondent C att det ständigt är sociala interaktioner, vilket kan upplevas 

stressande som nyanställd att ständigt skapa nya sociala kontakter. 
 

− ”En “språngbräda” till andra attraktiva ekonomjobb.” Påståendet avsåg att mäta om 

respondenterna ser revisorsprofessionen som en språngbräda, eftersom respondent B 

ansåg det vara en bidragande orsak till att många väljer att säga upp sig: 

Det är vanligt att man får erbjudanden av kunder man är hos. Det går inte att förneka att 
det är en väldigt bra språngbräda till ett annat väldigt bra jobb.  
 

− “Att sitta framför datorn på sin arbetsplats.” Påståendet avsåg att mäta respondentens 

syn på arbetet, eftersom gamla rön säger att arbetet sker framför datorn. Påståendet var 

vidare intressant att mäta då en revisorsassistent enligt respondent C inte har någon fast 

punkt och eget kontor: 

Sedan kan jag tänka mig att när man jobbat på en sådan här arbetsplats under några år, 
har du inte riktigt någon fast punkt. Att ha ett eget kontor och veta att man ska vara där 
kan säkert vara något som lockar till att byta arbete. 
 

− “Hierarki på arbetsplatsen” Påståendet mäter huruvida respondenten anser att en 

revisionsbyrå är en hierarkisk arbetsplats eftersom Chia (2003) menar att rörligheten är 
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större bland anställda som befinner sig på en lägre nivå i hierarkin i förhållande till 

anställda på en högre nivå. Respondent B menar:  

Partnern förväntar sig mer att få saker serverade, till honom gör man allt och sätter 
post-it lappar där han får skriva under. Han kan fråga om jag kan städa hans skrivbord 
om jag inte har något att göra. 
 

Förväntningar på revisorsassistenters egenskaper  

Fråga 15 avsåg att mäta respondenternas förväntningar på revisorsassistenters 

egenskaper. Anledningen var att undersöka vilka egenskaper studenterna anser viktiga 

att inneha som revisorsassistent, för att få svar på om det eventuellt är “fel” typ av 

personer som söker sig till yrket och bidrar till att en missmatchning uppstår mellan den 

anställde och revisionsbyrån. Frågan har utformats med inspiration från Seamann och 

Crooker (1999) som menar att det finns ett behov av nytänkande och kreativa personer 

inom revisorsyrket, vilka endast går att attrahera genom att förändra studenters 

existerande uppfattning av revisorsprofessionen. Fråga 15: “Viktiga egenskaper jag 

anser en revisorsassistent bör besitta…” radar upp ett antal egenskaper där 

respondenten svarar på en sjugradig likertskala huruvida studenten instämmer eller inte.  

4.4.2.3 Kontrollerande variabler  

Respondenternas kön och ålder kontrollerades genom de två första frågorna i enkäten, 

eftersom skillnader kan finnas mellan olika åldersgrupper eller olika kön gällande 

studenternas syn på revisorsassistenters arbetsbelastning. Chia (2003) nämner att 

tidigare studier visar att kön kan inneha olika förväntningar på revisionsbyråer. Vidare 

har ålder varit betydelsefullt att mäta då flera forskare menar att flera arbetssökande 

tillhör en generation med andra krav och förväntningar på sin blivande arbetsgivare än 

tidigare generationer (Marténg, 2015b). 
 

Fråga 3 har avsett att få svar på om det finns skillnader i studenters förväntningar 

mellan olika lärosäten. Frågan har varit intressant att ställa eftersom undervisningen 

mellan lärosäten kan skilja sig åt, exempelvis när verksamhetsförlagd utbildning ingår i 

kursplanen, vilket kan påverka studenters uppfattning på revisorsassistenters 

arbetsbelastning. Frågan följdes upp med fråga 4, där studenters studieår kontrollerades. 

Frågan ställdes för att undersöka om studenter får mer kunskap gällande 
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revisorsassistenters arbetsbelastning vid längre studietid och om det påverkar 

förväntningarna. 
 

Till sist bör de kontrollerande variablerna i fråga 5: “ Var utbildningen ditt 

förstahandsval?” och 6: “Vill du bli revisor?” nämnas. Svarsalternativen som gavs var 

ja, nej och vet ej/osäker. Frågorna avsåg att mäta respondenternas vilja att bli revisor 

och om utbildningen var förstahandsvalet. Utfallet kan påverka resultatet om 

respondenternas målsättning har varit inställt på att bli revisor, om svaret var ja kan det 

påverka förväntningarna.  

4.5 Enkäter till revisorsassistenter 
För att uppfylla studiens delsyfte, som innebär att beskriva om förväntningarna gällande 

arbetsbelastning motsvarar ett förväntningsgap mellan studenter och revisorsassistenter, 

har en mindre enkätundersökning till revisorsassistenter genomförts. På liknande sätt 

som vid enkäter till studenter har enkäten skapats via webbenkäter.com. Enkäten 

skickades löpande ut från den 4 maj allteftersom kontaktuppgifter insamlats och var 

tillgänglig för respondenterna till och med 13 maj.   

4.5.1 Urval 

För att genomföra datainsamlingen har ett bekvämlighetsurval använts, som innebär att 

de första som fanns till hands har tillfrågats (Denscombe, 2016). I studien har det 

inneburit att en länk till enkäten (bilaga 4) skickades ut till de tre revisorsassistenter 

som deltog i pilotintervjuerna (se avsnitt 4.3.1 Urval). Datainsamlingen har senare 

mynnat ut i ett snöbollsurval, som inneburit att revisorsassistenterna har hänvisat till 

andra revisorsassistenter som varit relevanta för studien (Denscombe, 2016). Via e-

postutskick blev de nytillkomna revisorsassistenterna tillfrågade att delta i 

undersökningen. För att öka svarsfrekvensen har e-postutskick med länk till enkäten 

även skickats till revisorsassistenter vars e-postadress var lättillgänglig på byråns 

hemsida. I undersökningen har revisorsassistenter från både små och stora 

revisionsbyråer runt om i landet deltagit. Totalt har 43 revisorsassistenter svarat på 

enkäten. Fördelen med snöbollsurval beskriver Denscombe (2016) vara att tillväxten i 

antal respondenter går relativt fort, vilket varit betydelsefullt vid studiens 

genomförande. 
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4.5.2 Operationalisering 

Studiens delsyfte har varit att beskriva ett eventuellt förväntningsgap mellan studenter 

och revisorsassistenter gällande arbetsbelastning. Genom att utgå från några av frågorna 

i enkäten som använts till studenter har en enkät (bilaga 5) till revisorsassistenter 

utformats. På liknande sätt har enkäten utgått från en sjugradig likterskala, för att 

tillhandahålla ett jämförbart resultat gentemot studenterna. Enkäten till studenterna har 

dock varit mindre, och endast bestått av tre frågor. Den första frågan har inneburit att 

respondenten fått svara efter sin uppfattning gällande arbetsbelastning, exempelvis “Jag 

har upplevt tidspress gällande att hinna med mitt arbete”. Frågan motsvarar fråga 10 i 

enkäten till studenterna. Vidare har respondenten fått fylla i vilken utsträckning de 

anser arbetet som revisorsassistent innebär exempelvis “hög stress”. Frågan motsvarar 

fråga 13 i enkäten till studenterna. Till sist har respondenten fyllt i vilken utsträckning 

de anser viktiga egenskaper som en revisorsassistent bör besitta, till exempel 

“sifferorienterad”. Frågan motsvarar fråga 14 i enkäten till studenterna.  

4.6 Validitet och reliabilitet 
Måttet på hur väl ett mätinstrument överensstämmer gällande vad den avser att mäta 

och vad den faktiskt mäter kallas validitet (Körner & Wahlgren, 2015; Bryman & Bell, 

2011; Djurfeldt & Barmark, 2011). Att fundera över om mätinstrumentet, exempelvis 

en enkät, samlar in de mätvärden kring det begrepp som studien avser att mäta är 

därmed viktigt, då en osäker validitet gör hela studien osäker (Körner & Wahlgren, 

2015). Det finns två hot gällande validiteten vid en enkätundersökning enligt Djurfeldt 

& Barmark (2011), vilka är att en insnävad begreppsbestämning17 används och 

systematiska fel som kan påverka enkäten. Det första hotet innebär att endast vissa 

aspekter av ett begrepp fångas genom enkäten, medan andra utelämnas (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Det första hotet har kringgåtts genom att en klar och tydlig enkät 

utformats. Det andra hotet eliminerades i studien genom att använda en databaserad 

enkät som var enkel, gick snabbt att fylla i och som inte var tidsmässigt begränsad. För 

att uppnå validitet krävs reliabilitet (Bryman & Bell, 2011), vilket innebär att 

slumpmässiga faktorer påverkar resultatets pålitlighet och därmed reliabiliteten 

                                                
17 Översättning från engelska ordet construct underrepresentation 
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(Djurfeldt & Barmark, 2011). Genom att en metodkombination har använts har därmed 

validiteten i studien stärkts. 
 

Till följd av att det i de flesta fall varit en tredje part som skickat länken till 

enkätundersökningen vidare till studenter respektive revisorsassistenter, är det svårt att 

avgöra hur många som fått möjligheten att svara på respektive enkät. Den tredje parten 

har fått riktlinjer angående vilka respondenter studien riktar sig till, vilket därmed inte 

bör påverka en snedvridning i resultatet på grund av felaktig målgrupp. Det bör även tas 

i beaktande att undersökningen skett under den så kallade hektiska perioden18 för 

revisorsassistenter, samt i slutet av terminen för studenter. Arbetsbelastningen kan 

under perioden vara högre än vanligt, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet och 

svarsfrekvensen. Genom en användning av webbaserade enkäter tycks risken för 

inmatnings fel minimeras, eftersom svaren exporterats direkt till Excel och SPSS. Filen 

har sedan genomarbetats för att städa upp ofullständiga svar. 

4.7 Statistisk bearbetning 
Statistisk bearbetning av svar som inkommit från enkäterna har skett i SPSS, ett verktyg 

för statistisk dataanalys. Till att börja med framställdes beskrivande statistik gällande 

svaren från enkäten till studenterna. Fördelningen av bland annat kön, ålder och 

arbetsbelastning har beskrivits. Vidare har jämförande statistik mellan studenter och 

revisorsassistenter tagits fram där skillnader mellan medelvärden presenterats. För 

vidare analyser har en signifikansnivå på 10 % använts. En signifikansnivå på 10 % 

förekommer vanligtvis inom företagsekonomi när det går att påvisa tendenser till 

samband och därmed bortses inte svaga samband. 
 

För att undersöka normalfördelningen av studiens material användes ett Kolmogorov-

Smirnovs test. Resultatet visade att materialet inte var normalfördelat. Testet är dock 

känsligt för stora stickprov och visar därmed på statistisk signifikans (Djurfeldt & 

Barmark, 2011). Då svarsfrekvenserna var tillräckligt stora kan dock approximativ 

normalfördelning antas. Vidare har ett Independent Sample Test (t-test) genomförs för 

att undersöka signifikanta skillnader mellan påståendena i de frågor som skickats ut till 

studenter och revisorsassistenter (se avsnitt 5.2).  
                                                

18 Översättning från engelska ordet busy season 
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Faktoranalys genomfördes på frågorna som skickades ut till studenterna och 

revisorsassistenterna för att undersöka om indikatorerna kan fördelas på olika faktorer 

(se avsnitt 5.3). Det är intressant att se vilka faktorer som bestämmer varför 

studenternas svar skiljer sig från revisorsassistenternas. Genom att analysera svaren kan 

ett förväntningsgap möjligen upptäckas mellan ekonomstudenter och revisorsassistenter 

gällande synen på arbetsbelastning. 

 

4.8 Etiska aspekter   

Vid empiriska studier är det viktigt att utgå från etiska regler (Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskningen ska utgå ifrån individskyddskravet, vilket handlar om ett krav som skyddar 

mot obefogad insyn i exempelvis individens livsförhållanden. Vidare handlar det om att 

inte utsättas för kränkning och psykisk eller fysisk skada. Individskyddskravet kan 

delas in i ytterligare fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kraven handlar 

bland annat om att informera undersökningsdeltagaren om syftet med undersökningen, 

inhämta samtycke från respondenten, samt att deltagande är frivillig. Alla krav har vi 

efterföljt i mötet med respondenterna. I den kvalitativa undersökningen har 

respondenterna behandlats anonymt och i den kvantitativa undersökningen har 

respondenterna behandlats konfidentiellt. 
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Kapitel 5 - Empirisk analys 
I kommande kapitel kommer resultat av den empiriska undersökningen presenteras. Det 

redogörs först för beskrivande statistik. Därefter kommer jämförelser mellan olika 

grupper att analyseras, för att vidare mynna ut i en faktoranalys. Totalt har 177 svar 

samlats in, fördelade på 134 studenter och 43 revisorsassistenter. 

5.1 Beskrivande statistik  
Beskrivande statistik har sammanställts för en överskådlig bild av enskilda svar som 

insamlats genom enkätundersökningarna. Enkäten till studenter har granskats med en 

djupare analys, eftersom fokus i likhet med studiens syfte riktar sig till studenter. 

Följaktligen är könsfördelningen bland studenter som svarat på enkäten bestående av ca 

63 % kvinnor respektive 37 % män (tabell 5.1), vilket betyder att könsfördelningen inte 

är helt jämn. Det är dock svårt att förklara verklighetens population då information är 

bristfällig inom området. 
 

Tabell 5. 1 Könsfördelning 

 Frekvens Andel (%) 

Män 49 36,6 

Kvinnor 85 63,4 

Totalt 134 100,0 

 

Respondenternas ålder återges i tabell 5.2. Spridningen har visat sig vara mellan 21 år 

och 54 år med medelvärde för ålder motsvarande 25 år, vilket innebär att större delen är 

Millennials (Deloitte, 2016). 

 
Tabell 5. 2 Åldersfördelning 

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Födelseår 21,00 54,00 25,4511 4,2202 

 

I tabell 5.3 åskådliggörs fördelningen av svarsfrekvenser för respektive lärosäte. Det 

finns dock inget samband mellan antalet utskick och totalt antal studerande vid lärosätet 

i förhållande till svarsfrekvensen. Mellan lärosäten är däremot svarsfrekvensen relativt 
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jämnt fördelad. Tabell 5.4 visar respondenternas fördelning gällande studietid, vilket 

antyder att flest studenter som studerar år tre har deltagit i undersökningen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 5. 4 Studieårsfördelning 

 Frekvens Andel (%) 

År 3 82 61,2 

År 4 47 35,1 

År 5 4 3,0 

Bortfall 1 0,7 

Totalt 134 100,0 

 

För en djupare förståelse för studenternas studieval visar diagram 5.1 (bilaga 6) att 

majoriteten av respondenterna (77 %) hade ekonomprogrammet med inriktning 

redovisning och/eller revision som första handsval. Vidare visar diagram 5.2 (bilaga 6) 

att ca 51 % vill bli revisorer och 33 % inte vet, vilket tyder på att en stor del av 

respondenterna bör ha förkunskaper angående professionen. 
 

För att undersöka studenternas syn på arbetsbelastning har respondenterna fått ange hur 

många timmar i veckan de i genomsnitt lägger på skolarbete, inkluderat föreläsningar. 

Resultatet visar att en student i genomsnitt lägger 28 timmar på skolarbete i veckan 

(tabell 5.5).  

 

 
 

Tabell 5. 3 Lärosätesfördelning 

 Frekvens Andel (%) 

Högskolan i Halmstad 17 12,7 

Högskolan i Kristianstad 23 17,2 

Linköpings universitet 13 9,7 

Linnéuniversitetet 12 9,0 

Lunds universitet 7 5,2 

Mittuniversitetet 20 14,9 

Stockholms universitet 10 7,5 

Örebro universitet 32 23,9 

Totalt 134 100,0 
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Utöver skolarbete beskriver arbete vid sidan av studierna respondenternas 

arbetsbelastning. Resultatet visar att 64 % av respondenterna (tabell 5.6) arbetar vid 

sidan av studierna. Andelen kvinnor som arbetar vid sidan av studierna är 41 % och 

andelen män är 24 %. Diagram 5.3 (bilaga 6) visar att studenterna med arbete vid sidan 

av studierna arbetar i genomsnitt ca 13 timmar per vecka utöver skolarbete.  

 
Tabell 5. 6 Arbete vid sidan av studierna 

 Ja Andel Ja Nej Andel Nej Totalt 

Män 30 0,236 17 0,134 47 

Kvinnor 52 0,409 28 0,220 80 

Totalt 82 0,645 45 0,354 127 

 

Ytterligare en faktor som utgör en arbetsbelastning för studenterna är eventuella 

engagemang vid sidan av studierna. Tabell 5.7 visar att 42 % av respondenterna har 

någon form av engagemang vid sidan av studierna, exempelvis i studentförening eller 

idrottsförening. Andelen kvinnor som har engagemang vid sidan av studierna motsvarar 

22 % och andelen män 21 %. Den del av populationen som har engagemang avsätter i 

genomsnitt 7 timmar i veckan (diagram 5.4, se bilaga 6) vid sidan av studierna.   
 

Tabell 5. 7 Engagemang vid sidan av studierna 

 Ja Andel Ja Nej Andel Nej Totalt 

Män 26 0,205 21 0,165 47 

Kvinnor 28 0,220 52 0,409 80 

Totalt 54 0,425 73 0,575 127 

 

På frågan om studenten varit i kontakt med en revisor/revisorsyrket innan påbörjad 

utbildning svarade 21,74 % ja och 78,26 % svarade nej. Av de studenter som svarade ja 

och ombads specificera på vilket sätt de varit i kontakt med revisoryrket visade svaren 

vara genom arbete (7 st), föreläsningar och gästföreläsningar (6 st), familj/släkt/vänner 

Tabell 5. 5 Timmar på skolarbete 

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Hur många timmar lägger du 
på skolarbete (inkluderat 
föreläsningar) i genomsnitt 
per vecka? 

4,0 65,0 28,480 11,0445 
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(4 st), praktik (3 st), studentarrangemang, revisorsdag och studentmässor (3 st) och i 

samband med c-uppsatsen (1 person).  
 

Studentens praktiska erfarenhet av en revisionsbyrå visar sig bestå av studentkvällar 

och casedagar (41.7 %), verksamhetsförlagd utbildning, VFU, (6.1 %), extraarbete på 

en revisionsbyrå vid sidan av studierna (4.3 %), och “annat” (7.8 %) där svar från det 

tillagda fältet var kontakt, praktik, arbetsintervju, via gymnasiala studier, nuvarande 

jobb som ekonomiassistent, arbetat som redovisningsassistent innan studietiden och 

närstående. 40.0 % av respondenterna har inte någon praktisk erfarenhet av en 

revisionsbyrå.  
 

Tabell 5.8 nedan visar medelvärde och standardavvikelse på frågan varför studenten 

valde att inriktningen redovisning och/eller revision, där varje påstående mäts med en 

sjugradig likertskala. I tabellen framgår det att studenter till hög utsträckning inte 

instämmer med att de valt inriktningen på grund av att en förälder/nära anhörig arbetar 

som revisor (M=1,54, S=1,25) vilket är relativt lågt och innebär att deltagarna är eniga i 

svaret. Tabellen visar att bra utvecklingsmöjligheter (M=5,51) anses vara störst 

bidragande orsak till att studenter söker sig till utbildningen. Vidare framgår det att 

skillnaden mellan studenternas uppfattningar är som störst vid påståendet att en 

ekonomexamen innebär hög status, där standardavvikelsen är 2,13. Vid “annan orsak” 

där respondenterna själva fick fylla i ett svar upprepades svaren bred utbildning, 

intressant och omväxlande yrke, intresse för ämnet, kunskap om ekonomi, garanterad 

jobb efter studietiden och jag vet inte.  

 
Tabell 5.8 Anledning till val av inriktning redovisning och/eller revision 
 

 

 

  

 Medelvärde Standardavvikelse 

Förälder/nära anhörig arbetar 
som revisor 

1,539 1,2481 

Goda chanser till jobb direkt 
efter examen 

4,294 1,9640 

Bra utvecklingsmöjligheter 5,514 1,6787 

Yrket passar med mina 
personliga egenskaper 

5,361 1,7692 

Goda chanser till hög lön 5,107 1,5587 

Ekonomexamen innebär status 3,962 2,1345 
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5.2 Jämförande statistik  
Frågorna 10, 14 och 15 i enkäten till studenterna skickades även till revisorsassistenter. 

Svaren på frågorna sammanställs i ett gemensamt dokument i SPSS, där studenter 

kodas med gruppvariabel 1 och revisorsassistenter med 2. Utifrån materialet utförs 

jämförande statistik mellan grupperna med hjälp av t-test. Independent Sapmles T-Test 

används när medelresultat av kontinuerliga variabler jämförs mellan två olika grupper 

(Pallant, 2014). I den aktuella studien kommer därmed testet att användas för att 

undersöka huruvida signifikanta skillnader föreligger mellan respondenternas svar. För 

att t-test ska vara möjligt att utföra behöver mätvärdena vara slumpmässigt dragna från 

en normalfördelad population (Wahlgren, 2012). I studien antas populationen vara 

normalfördelad, samt signifikansnivån 10 % används (se avsnitt 4.7). Flera t-tester 

utförs för att undersöka eventuella signifikanta skillnader mellan respondenternas 

uppfattningar.  

5.2.1 Jämförelser mellan studenter och revisorsassistenter 

I tabell 5.9 framgår svaren på fråga 10 i enkäten till studenterna och motsvarande fråga 

1 i enkäterna till revisorsassistenterna (vidare benämnd fråga 1). Frågan syftade till att 

mäta studenternas och revisorsassistenternas syn på sin studietid respektive sitt arbete 

(se avsnitt 4.4.2 operationalisering). I tabellen framgår det att revisorsassistenter 

upplever större krav på att vara aktiv och engagerad på arbetet i förhållande till 

studenter, med en differens i medelvärde på -2,011. Minst skillnad visar påståendet Jag 

har upplevt krav på mig att klara av tentamen och inlämningsuppgifter/tidsramarna i 

tid. T-test utförs för att undersöka om skillnaden är signifikant mellan grupperna. Testet 

visar att det inte finns någon signifikant skillnad vid påståendet “Jag har inte upplevt 

någon stress på grund av struktur och god planering” mellan studenter (M=3,42, 

S=1,83) och revisorsassistenter (M=3,07, S=1,61; t (159) = 1,1, p=0,275 > p=0,1). 

Storleken av differensen i medelvärdet visar 0,345 vilket är litet. Vidare visar t-testet att 

det inte finns någon signifikant skillnad vid påståendet “Jag har upplevt krav att klara 

av tentamen och inlämningsuppgifter/tidsramarna i tid” mellan studenter (M=5,98, 

s=1,50) och revisorsassistenter (M=5,96, s=1,15; t (159) = 0,08, p=0,94 > P=0,1. 

Storleken av differensen i medelvärdet är 0,02 vilket visar en liten skillnad. T-testet 

visar att det vid de resterande påståendena föreligger signifikanta skillnader mellan 

studenterna och revisorsassistenterna.  
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Tabell 5. 9 Nedan följer ett antal påståenden gällande din studietid/arbetstid 

S = Studenter 
R = Revisorsassistenter 
 

I tabell 5.10 nedan framgår svaren på fråga 14 i enkäten till studenter och motsvarande 

fråga 2 i enkäten till revisorsassistenter (vidare benämnd fråga 2). Tabellen visar 

medelvärden fördelat på studenter och revisorsassistenter samt resultaten av t-test. Det 

framgår av tabellen att störst skillnad kan påvisas vid uppfattningen huruvida 

revisorsassistenten har varierande arbetsuppgifter, där skillnaden i medelvärde är -

0,8889. T-test visar att skillnaden i uppfattningen vid “varierande arbetsuppgifter” 

mellan studenter (M=5,11, S=1,60) och revisorsassistenter (M=6,0, S=1,14; t (149) = -

3,33, p=0,00 < p=0,1) är signifikant. T-testet visar även att signifikanta skillnader 

framkommer av indikationerna “personlig utveckling”, “sociala interaktioner”, “en 

språngbräda till andra attraktiva ekonomjobb” och “att sitta framför datorn vid sin 

arbetsplats”. Vidare visar tabellen att studenter och revisorsassistenter är överens 

gällande uppfattningen huruvida arbetet som revisorsassistent innebär tidspressat 

arbete, då skillnaden är 0,001 i medelvärde vilket är litet. T-testet visar att skillnaden 

inte är signifikant (p=0,996> p=0,1). Av tabellen framgår det att studenter instämmer 

 

Medelvärde 

 

Standardavvikelse Independent Samples Test 

  S. R. 
Diff-
erens S. R. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Jag har upplevt tidspress gällande att hinna 
med mitt skolarbete 5,483 6,442 -0,959 1,5891 0,7959 -3,782 159 0 

Jag har periodvis arbetat sena kvällar och 
helger med skolarbete för att hinna med 5,72 6,628 -0,908 1,7536 0,8735 -3,246 159 0,001 

Jag har upplevt att det varit svårt att hinna 
med allt jag vill göra på min fritid 4,703 5,465 -0,762 2,0436 1,7368 -2,174 159 0,031 

Jag har inte upplevt någon stress på grund 
av struktur och god planering 3,419 3,07 0,349 1,8273 1,6094 1,094 159 0,275 

Jag har upplevt krav på mig att klara av 
tentamen och inlämningsuppgifter i tid 5,975 5,953 0,022 1,4991 1,1537 0,084 159 0,933 

Jag har upplevt krav på att vara aktiv och 
engagerad på föreläsningar 3,966 5,977 -2,011 1,7292 1,1647 -7,056 159 0 

Jag har upplevt krav på att vara närvarande 
på föreläsningarna 3,966 5,548 -1,582 1,8207 1,4517 -5,08 158 0 

Jag har alltid strävat efter att uppnå högsta 
resultat på kurserna 4,466 6,349 -1,883 1,7671 0,8131 -6,722 159 0 

Jag anser att studietiden har förberett mig 
inför en eventuell roll som revisorsassistent 4,203 3,674 0,529 1,6924 1,4755 1,8913 159 0,072 

Jag anser att studietiden har bidragit till att 
jag nu har koll på vad revisorsyrket innebär 4,364 3,07 1,294 1,9466 1,454 3,973 159 0 
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med att arbetet som revisorsassistent innebär sociala interaktioner (M=6,01) och 

personlig utveckling (M=5,94).  
 

Tabell 5. 10 Jag förväntar mig/anser att arbetet som revisorsassistent innebär 

 

Medelvärde 

 

Standard-avvikelse Independent Samples Test 

  S. R. 
Diff-
erens S. R. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Hög stress 5,519 5,558 -0,039 1,3359 1,0072 -0,175 149 0,861 

Jämn fördelning av arbetet över 
året 2,037 1,976 0,061 1,3938 1,3341 0,243 148 0,808 

Krav på att arbeta övertid 5,509 5,698 -0,189 1,2715 1,4398 -0,791 149 0,43 

Tidspressat arbete 5,815 5,814 0,001 1,0335 1,16 0,004 149 0,996 

Varierande arbetsuppgifter 5,111 6 -0,889 1,5963 1,1339 -3,329 149 0,001 

Personlig utveckling 5,935 6,558 -0,623 1,3062 0,6288 -2,988 149 0,003 

Sociala interaktioner 6,009 6,395 -0,386 1,098 0,791 -2,097 149 0,038 

En “språngbräda” till andra 
attraktiva ekonomjobb 5,685 6,14 -0,455 1,4639 1,1666 -1,817 149 0,071 

Att sitta framför datorn på sin 
arbetsplats 4,213 4,791 -0,578 1,7242 1,82 -1,829 149 0,069 

Hierarki på arbetsplatsen 4,944 4,95 -0,009 1,6623 1,5729 -0,031 149 0,976 

S = Studenter  
R = Revisorsassistenter 

 

Tabell 5.11 visar skillnaden i medelvärden mellan studenter och revisorsassistenter 

gällande påståenden om egenskaper revisorsassistenter bör besitta. T-testet visar störst 

signifikant skillnad gällande uppfattningen huruvida individen bör vara noggrann 

mellan studenter (M=6,45, S=0,93) och revisorsassistenter (M=5,93, S=1,24; t=(149) = 

2,82, p=0,005 < p=0,1). Signifikanta skillnader framkommer även vid uppfattningen att 

vara introvert, social, analytisk, duktig på att kommunicera muntligt, logisk, flexibel. 
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Tabell 5. 11 Viktiga egenskaper jag anser en revisorsassistent bör besitta 

 

Medelvärde 

 

Standardavvikelse Independent Samples Test 

  S. R. 
Diff-
erens S. R. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Sifferorienterad 5,888 5,884 0,004 1,13 1,07 0,021 148 0,984 

Introvert 2,85 2,116 0,734 1,71 1,43 2,486 148 0,014 

Strukturerad 6,343 6,302 0,041 0,9 0,8 0,256 149 0,798 

Praktisk 5,393 5,14 0,253 1,3 1,57 1,014 148 0,312 

Analytisk 6,187 6,581 -0,394 0,99 0,63 -2,419 148 0,017 

Logisk 5,944 6,302 -0,358 1,2 0,91 -1,763 149 0,08 

Noggrann 6,454 5,93 0,524 0,93 1,24 2,823 149 0,005 

Flexibel 5,879 6,233 -0,354 1,17 1,11 -1,699 148 0,091 

Social 5,813 6,349 -0,536 1,28 0,97 -2,467 148 0,015 

Kreativ 4,62 4,976 -0,356 1,63 1,47 -1,234 148 0,219 

Duktig på att kommunicera 
muntligt 5,981 6,372 -0,391 1,21 1,09 -1,842 148 0,067 

Duktig på att kommunicera 
skriftligt 6,093 6,28 -0,186 1,12 1,14 -0,921 148 0,358 

S = Studenter 
R = Revisorsassistenter 

5.2.2 Jämförelser mellan studenter  

Vid jämförelser av studenter med avseende på kön, visar resultatet i tabell 5.12 att 

kvinnor i signifikant högre utsträckning än män upplevt tidspress gällande att hinna 

med skolarbetet (p=0,026) och att de arbetat sena kvällar och helger för att hinna med 

(p=0,034). Vidare har män upplevt signifikant högre krav på sig att vara aktiva och 

engagerade vid föreläsningar än kvinnor (p=0,05). Gällande förväntningar på rollen 

som revisorsassistent, förväntar sig kvinnor till signifikant högre grad (tabell 5.13) att 

arbetet innebär hög stress (p=0,007), tidspressat arbete (0=081), varierade 

arbetsuppgifter (p=0,04) samt sociala interaktioner (p=0,037).   
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Tabell 5. 12 Jämförelse mellan studenter och kön. Fråga 1 

 

Medelvärde  
Standard-
avvikelse Independent Samples Test 

  Män Kvinnor 
Diff-
erens Män Kvinnor t df 

Sig. (2-
tailed) 

Jag har upplevt tidspress gällande att 
hinna med mitt skolarbete 5,048 5,724 -0,676 1,75 1,45 -2,251 116 0,026 

Jag har periodvis arbetat sena kvällar och 
helger med skolarbete för att hinna med 5,262 5,974 -0,712 2,01 1,55 -2,143 116 0,034 

Jag har upplevt att det varit svårt att hinna 
med allt jag vill göra på min fritid 4,476 4,829 -0,353 2,06 2,04 -0,897 116 0,372 

Jag har inte upplevt någon stress på grund 
av struktur och god planering 3,381 3,434 -0,053 1,91 1,79 -0,151 116 0,88 

Jag har upplevt krav på mig att klara av 
tentamen och inlämningsuppgifter i tid 5,833 6,053 -0,22 1,58 1,46 -0,759 116 0,449 

Jag har upplevt krav på att vara aktiv och 
engagerad på föreläsningar 5,548 4,197 1,351 1,82 1,64 -1,978 116 0,05 

Jag har upplevt krav på att vara 
närvarande på föreläsningarna 3,738 4,092 -0,354 2,08 1,66 -1,011 116 0,314 

Jag har alltid strävat efter att uppnå högsta 
resultat på kurserna 4,595 4,395 0,2 1,81 1,75 0,588 116 0,557 

Jag anser att studietiden har förberett mig 
inför en eventuell roll som 
revisorsassistent 4,143 4,237 -0,094 1,95 1,55 -0,288 116 0,774 

Jag anser att studietiden har bidragit till 
att jag nu har koll på vad revisorsyrket 
innebär 4,476 4,303 0,173 2,06 1,89 0,462 116 0,645 

 
Tabell 5.13 Jämförelse mellan studenter och kön. Fråga 2. 

 

Medelvärde 

 

Standard-avvikelse Independent Samples Test  

  Män Kvinnor 
 Diff-
erens Män Kvinnor t   df 

Sig. (2-
tailed) 

Hög stress 5,053 5,771 -0,718 1,59 1,11 -2,751 106 0,007 

Jämn fördelning av arbetet över 
året 1,947 2,086 -0,139 1,39 1,4 -0,491 106 0,625 

Krav på att arbeta övertid 5,395 5,571 -0,176 1,5 1,14 -0,688 106 0,493 

Tidspressat arbete 5,579 5,943 -0,364 1,2 0,92 -1,765 106 0,081 

Varierande arbetsuppgifter 4,684 5,343 -0,659 1,93 1,34 -2,079 106 0,04 

Personlig utveckling 5,684 6,071 -0,387 1,61 1,09 -1,479 106 0,142 

Sociala interaktioner 5,711 6,171 -0,46 1,39 0,87 -2,117 106 0,037 

En “språngbräda” till andra 
attraktiva ekonomjobb 5,658 5,7 -0,042 1,77 1,28 -0,142 106 0,887 

Att sitta framför datorn på sin 
arbetsplats 4,368 4,129 0,239 1,58 1,8 0,689 106 0,493 

Hierarki på arbetsplatsen 5,211 4,8 0,411 1,55 1,71 1,229 106 0,222 
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Studenter som arbetar vid sidan av studierna i förhållande till studenter som inte arbetar 

vid sidan av studierna har uppvisat signifikanta skillnader gällande att “Jag har upplevt 

tidspress gällande att hinna med mitt skolarbete” (p=0,011) enligt t-test (tabell 5.14). I 

övrigt kan inte några signifikanta skillnader påvisas där arbete vid sidan av studierna 

har betydelse för att vara mer förberedd för arbetsbelastningen som revisorsassistent 

(tabell 5.15). 

 
Tabell 5. 14 Jämförelse mellan studenter som arbetar vid sidan av studierna och ej. Fråga 1 

 

Medelvärde 

 

Standard- 

avvikelse Independent Samples Test  

  Ja Nej 
Diff-
erens  Ja Nej t   df 

Sig. (2-
tailed) 

Jag har upplevt tidspress gällande att hinna 
med mitt skolarbete 5,753 4,976 0,777 1,378 1,837 2,592 116 0,011 

Jag har periodvis arbetat sena kvällar och 
helger med skolarbete för att hinna med 5,831 5,512 0,319 1,7351 1,7906 0,94 116 0,349 

Jag har upplevt att det varit svårt att hinna 
med allt jag vill göra på min fritid 4,779 4,561 0,218 2,0877 1,9755 0,551 116 0,583 

Jag har inte upplevt någon stress på grund 
av struktur och god planering 3,351 3,537 -0,186 1,8336 1,8316 -0,525 116 0,601 

Jag har upplevt krav på mig att klara av 
tentamen och inlämningsuppgifter i tid 6,078 5,78 0,298 1,4488 1,5892 1,027 116 0,307 

Jag har upplevt krav på att vara aktiv och 
engagerad på föreläsningar 3,857 4,171 -0,314 1,6836 1,8152 -0,938 116 0,35 

Jag har upplevt krav på att vara närvarande 
på föreläsningarna 3,883 4,122 -0,239 1,8207 1,833 -0,677 116 0,5 

Jag har alltid strävat efter att uppnå högsta 
resultat på kurserna 4,442 4,512 -0,07 1,8173 1,69 -0,206 116 0,837 

Jag anser att studietiden har förberett mig 
inför en eventuell roll som revisorsassistent 4,104 4,39 -0,286 1,7289 1,626 -0,874 116 0,384 

Jag anser att studietiden har bidragit till att 
jag nu har koll på vad revisorsyrket innebär 4,247 4,585 -0,338 2,0911 1,6428 -0,899 116 0,371 
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Tabell 5. 15 Jämförelse mellan studenter som arbetar vid sidan av studierna och ej. Fråga 2 

 

Medelvärde 

 

Standard- 

avvikelse Independent Samples Test  

  Ja Nej 
Diff-
erens  Ja Nej  t  df 

Sig. (2-
tailed) 

Hög stress 5,414 5,711 -0,2962 1,4496 1,0882 -0,899 106 0,371 

Jämn fördelning av arbetet över året 2,243 1,658 0,5850 1,5644 0,9087 -1,102 106 0,273 

Krav på att arbeta övertid 5,586 5,368 0,218 1,2335 1,3441 0,847 106 0,399 

Tidspressat arbete 5,7 6,026 -0,326 1,1338 0,788 -1,578 106 0,118 

Varierande arbetsuppgifter 4,971 5,368 -0,397 1,6679 1,4411 -1,237 106 0,219 

Personlig utveckling 5,871 6,053 -0,182 1,4538 0,985 -0,687 106 0,494 

Sociala interaktioner 5,943 6,132 -0,189 1,1781 0,9349 -0,852 106 0,396 

En “språngbräda” till andra attraktiva 
ekonomjobb 5,771 5,526 0,245 1,4859 1,4282 0,83 106 0,409 

Att sitta framför datorn på sin arbetsplats 4,371 3,921 0,45 1,746 1,6665 1,301 106 0,196 

Hierarki på arbetsplatsen 4,914 5 -0,086 1,631 1,7398 -0,255 106 0,799 

 

Vid en jämförelse mellan studenter som har engagemang vid sidan av studier och 

studenter inte har några engagemang, visar tabell 5.16 att det föreligger signifikanta 

skillnader vid de tre första påståendena “Jag har periodvis arbetat sena kvällar och 

helger med mitt skolarbete för att hinna med” (p= 0,003),“Jag har upplevt att det varit 

svårt att hinna med allt jag vill göra på min fritid” (p= 0,013) och “Jag har upplevt 

tidspress gällande att hinna med mitt skolarbete” (p= 0,056). Tabellen visar att 

studenter utan engagemang vid sidan av studierna instämmer med påståendena till 

högre grad än studenter med engagemang vid sidan av studierna. Gällande studenternas 

förväntningar på innebörden av revisorsassistentens yrke visar tabell 5.17 att det inte 

föreligger några signifikanta skillnader i svaren mellan grupperna.   
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Tabell 5. 16 Jämförelse mellan studenter som har engagemang vid sidan av studierna och ej. Fråga 1. 

 

Medelvärde 

 

Standardavvike
lse Independent Samples Test 

  Ja  Nej 
Diff-
erens Ja Nej t df 

Sig. (2-
tailed) 

Jag har upplevt tidspress gällande att hinna 
med mitt skolarbete 5,146 5,714 -0,568 1,76 1,43 1,931 116 0,056 

Jag har periodvis arbetat sena kvällar och 
helger med skolarbete för att hinna med 5,146 6,114 -0,968 2,05 1,4 3,05 116 0,003 

Jag har upplevt att det varit svårt att hinna 
med allt jag vill göra på min fritid 4,146 5,086 -0,94 2,15 1,89 2,51 116 0,013 

Jag har inte upplevt någon stress på grund av 
struktur och god planering 3,667 3,243 0,424 1,96 1,72 1,24 116 0,217 

Jag har upplevt krav på mig att klara av 
tentamen och inlämningsuppgifter i tid 5,708 6,157 -0,449 1,76 1,27 1,608 116 0,11 

Jag har upplevt krav på att vara aktiv och 
engagerad på föreläsningar 3,833 4,057 -0,224 1,68 1,77 -0,689 116 0,492 

Jag har upplevt krav på att vara närvarande på 
föreläsningarna 3,938 3,986 -0,048 1,87 1,78 -0,141 116 0,888 

Jag har alltid strävat efter att uppnå högsta 
resultat på kurserna 4,333 4,557 -0,224 1,77 1,77 -0,674 116 0,501 

Jag anser att studietiden har förberett mig 
inför en eventuell roll som revisorsassistent 4 4,343 -0,343 1,76 1,64 1,082 116 0,282 

Jag anser att studietiden har bidragit till att 
jag nu har koll på vad revisorsyrket innebär 4,167 4,5 -0,333 2,06 1.87 -0,913 116 0,363 

 
Tabell 5. 17 Jämförelse mellan studenter som har engagemang vid sidan av studierna och ej. Fråga 2. 

 

Medelvärde 
Diff-
erens Standardavvikelse Independent Samples Test 

  Ja Nej 

 

Ja Nej t df 
Sig. (2-
tailed) 

Hög stress 5,286 5,667 -0,381 1,42 1,27 1,452 106 0,149 

Jämn fördelning av arbetet 
över året 2,167 1,955 0,212 1,59 1,26 0,77 106 0,443 

Krav på att arbeta övertid 5,429 5,561 -0,132 1,35 1,23 -0,524 106 0,601 

Tidspressat arbete 5,786 5,833 -0,047 0,9 1,12 -0,232 106 0,817 

Varierande arbetsuppgifter 5,024 5,167 -0,143 1,65 1,57 -0,452 106 0,652 

Personlig utveckling 5,857 5,985 -0,128 1,39 1,26 -0,494 106 0,623 

Sociala interaktioner 6,024 6 0,024 1,16 1,07 0,109 106 0,913 

En “språngbräda” till andra 
attraktiva ekonomjobb 5,5 5,803 -0,303 1,69 1,3 -1,049 106 0,296 

Att sitta framför datorn på 
sin arbetsplats 4,024 4,333 -0,309 1,77 1,69 -0,909 106 0,366 

Hierarki på arbetsplatsen 4,857 5 -0,143 1,72 1,64 -0,434 106 0,665 
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En jämförelse mellan studenter i förhållande till hur många år respondenterna studerat 

har genomförts med syftet att analysera om fler studieår leder till differenser gällande 

synen på arbetsbelastning. Resultatet utifrån t-testet (tabell 5.18) påvisar signifikanta 

skillnader gällande indikatorerna “Jag har upplevt krav på att vara närvarande på 

föreläsningarna” (p=0,069) och “Jag har upplevt krav på mig att klara av tentamen 

och inlämningsuppgifter i tid” (p=0,051). Likaså så kan signifikanta skillnader påvisas 

gällande förväntningarna i arbetet som revisorsassistent (tabell 5.19) vad gäller hög 

stress (p=0,001), tidspressat arbete (p=0,013), varierande arbetsuppgifter (p=0,038), 

krav på att arbeta övertid (p=0,059) samt sociala interaktioner (p=0,072). Vid alla 

nämnda indikationer har studenter som studerar fjärde året uppvisat ett högre 

medelvärde, i förhållande till studenter som studerar tredje året, vilket tyder på att 

längre utbildning kan leda till bättre förberedelse för arbetet som revisorsassistent. 

 
Tabell 5. 18 Jämförelse mellan studenter som läst 3 år och 4 år. Fråga 1. 

 

Medelvärde 

 

Standard-
avvikelse Independent Samples Test 

  3 år 4 år 
Diff-
erens 3 år 4 år t df 

Sig. (2-
tailed) 

Jag har upplevt tidspress gällande att hinna med 
mitt skolarbete 5,431 5,61 -0,179 1,63 1,45 -0,586 111 0,599 

Jag har periodvis arbetat sena kvällar och 
helger med skolarbete för att hinna med 5,833 5,61 0,223 1,58 1,92 0,667 111 0,506 

Jag har upplevt att det varit svårt att hinna med 
allt jag vill göra på min fritid 4,736 4,659 0,077 2,06 1,97 0,196 111 0,845 

Jag har inte upplevt någon stress på grund av 
struktur och god planering 3,361 3,61 -0,249 1,82 1,84 -0,969 111 0,488 

Jag har upplevt krav på mig att klara av 
tentamen och inlämningsuppgifter i tid 5,792 6,317 -0,525 1,7 0,88 -1,839 111 0,069 

Jag har upplevt krav på att vara aktiv och 
engagerad på föreläsningar 3,736 4,39 -0,654 1,76 1,58 -1,97 111 0,051 

Jag har upplevt krav på att vara närvarande på 
föreläsningarna 3,903 4,171 -0,268 1,89 1,66 -0,756 111 0,451 

Jag har alltid strävat efter att uppnå högsta 
resultat på kurserna 4,444 4,317 0,127 1,78 1,74 0,368 111 0,713 

Jag anser att studietiden har förberett mig inför 
en eventuell roll som revisorsassistent 4,056 4,39 -0,334 1,66 1,76 -1,008 111 0,316 

Jag anser att studietiden har bidragit till att jag 
nu har koll på vad revisorsyrket innebär 4,222 4,634 -0,412 1,92 1,88 -1,106 111 0,271 
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Tabell 5. 19 Jämförelse mellan studenter som läst 3 år och 4 år. Fråga 2. 

 

Medelvärde 

 

Standardavvikelse Independent Samples Test  

  3 år 4 år  
Diff-
erens  3 år  4 år  t df  

Sig. (2-
tailed) 

Hög stress 5,156 6,075 -0,919 1,46 0,89 -3,582 102 0,001 

Jämn fördelning av arbetet över året 2,234 1,8 0,434 1,47 1,29 1,539 102 0,127 

Krav på att arbeta övertid 5,313 5,8 -0,487 1,38 1,07 -1,907 102 0,059 

Tidspressat arbete 5,609 6,125 -0,516 1,14 0,79 -2,514 102 0,013 

Varierande arbetsuppgifter 4,922 5,55 -0,628 1,57 1,34 -2,101 102 0,038 

Personlig utveckling 5,906 6,125 -0,219 1,32 0,97 -0,908 102 0,366 

Sociala interaktioner 5,875 6,25 -0,375 1,11 0,87 -1,821 102 0,072 

En “språngbräda” till andra attraktiva 
ekonomjobb 5,75 5,7 0,05 1,48 1,29 0,176 102 0,861 

Att sitta framför datorn på sin 
arbetsplats 4,25 4,15 0,1 1,76 1,72 0,284 102 0,777 

Hierarki på arbetsplatsen 4,75 5,2 -0,45 1,69 1,6 -1,347 102 0,181 

 

Ytterligare jämförelse har genomförts för att studera signifikanta skillnader när 

respondenterna varit i kontakt med en revisor/revisorsyrket innan påbörjad utbildning. 

Resultatet utifrån t-testet visar att några signifikanta skillnader inte kan påvisas (tabell 

5.20 och tabell 5.21 i bilaga 7). 
 

Till sist har signifikanta skillnader utforskats om tidigare praktisk erfarenhet av 

revisionsbyrå har betydelse. Gällande de påståenden som mäter hur studietiden har 

upplevts kan signifikanta skillnader påvisas (tabell 5.22) vad gäller “Jag har upplevt 

krav på att vara aktiv och engagerad på föreläsningar” (p=0,014), “Jag har upplevt 

krav på att vara närvarande på föreläsningarna” (p=0,014) och “Jag har alltid strävat 

efter att uppnå högsta resultat på kurserna” (p=0,079). Vid de tre indikationerna har 

respondenter med tidigare erfarenhet uppvisat högre medelvärde. Fler signifikanta 

skillnader kan påvisas med hänsyn till vilka förväntningar arbetet som revisorsassistent 

innebär (tabell 5.23). Signifikanta skillnader påvisas vid jämn fördelning av arbetet 

över året (p=0,00), varierande arbetsuppgifter (p=0,00), tidspressat arbetet (p=0,001), 

sociala interaktioner (p=0,001) personlig utveckling (p=0,012), en språngbräda till 

andra attraktiva ekonomjobb (p=0,032), hög stress (p=0,04) och krav på att arbeta 

övertid (p=0,075). Vid alla indikationer uppvisar respondenter med tidigare praktisk 

erfarenhet av revisionsbyrå större likhet med hur revisorsassistenter upplever arbetet. 
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Tabell 5.22 Jämförelse mellan studenter som har tidigare praktisk erfarenhet av revisionsbyrå och ej. Fråga 1. 

 

Medelvärde 

 

Standard-
avvikelse Independent Samples Test  

  T I  Differens T I t df 
Sig. (2-
tailed) 

Jag har upplevt tidspress gällande att 
hinna med mitt skolarbete 5,541 5,391 0,15 1,62 1,56 0,5 116 0,618 

Jag har periodvis arbetat sena kvällar 
och helger med skolarbete för att hinna 
med 5,75 5,674 0,076 1,83 1,65 0,229 116 0,819 

Jag har upplevt att det varit svårt att 
hinna med allt jag vill göra på min fritid 4,597 4,87 -0,273 2,07 2,02 -0,705 116 0,483 

Jag har inte upplevt någon stress på 
grund av struktur och god planering 3,431 3,391 0,04 1,88 1,75 0,113 116 0,91 

Jag har upplevt krav på mig att klara av 
tentamen och inlämningsuppgifter i tid 6,139 5,717 0,422 1,34 1,71 1,498 116 0,137 

Jag har upplevt krav på att vara aktiv 
och engagerad på föreläsningar 4,278 3,478 0,8 1,75 1,59 2,504 116 0,014 

Jag har upplevt krav på att vara 
närvarande på föreläsningarna 4,292 3,457 0,835 1,77 1,8 2,483 116 0,014 

Jag har alltid strävat efter att uppnå 
högsta resultat på kurserna 4,694 4,109 0,585 1,75 1,75 1,772 116 0,079 

Jag anser att studietiden har förberett 
mig inför en eventuell roll som 
revisorsassistent 4,167 4,261 -0,094 1,74 1,63 -0,294 116 0,769 

Jag anser att studietiden har bidragit till 
att jag nu har koll på vad revisorsyrket 
innebär 4,444 4,239 0,205 2,05 1,79 0,557 116 0,579 

T = Tidigare erfarenhet 
I = Ingen tidigare erfarenhet 

 
Tabell 5.23 Jämförelse mellan studenter som har tidigare praktisk erfarenhet av revisionsbyrå och ej. Fråga 2. 

 

Medelvärde 

 

Standard-
avvikelse 

Independent Samples 
Test  

  T I 
 Diff-
erens T I t df 

Sig. (2-
tailed) 

Hög stress 5,721 5,175 0,546 1,06 1,66 2,081 106 0,04 

Jämn fördelning av arbetet över året 1,603 2,775 -1,172 0,96 1,69 -4,601 106 0 

Krav på att arbeta övertid 5,676 5,225 0,451 1,24 1,29 1,8 106 0,075 

Tidspressat arbete 6,06 5,4 0,66 0,79 1,26 3,348 106 0,001 

Varierande arbetsuppgifter 5,515 4,425 1,09 1,44 1,63 3,614 106 0 

Personlig utveckling 6,176 5,525 0,651 1,13 1,48 2,568 106 0,012 

Sociala interaktioner 6,265 5,575 0,69 0,84 1,34 3,294 106 0,001 

En “språngbräda” till andra attraktiva ekonomjobb 5,765 5,55 0,215 1,47 1,47 0,734 106 0,464 

Att sitta framför datorn på sin arbetsplats 3,941 4,675 -0,734 1,74 1,61 -2,173 106 0,032 

Hierarki på arbetsplatsen 4,956 4,93 0,031 1,62 1,76 0,093 106 0,926 

T= Tidigare erfarenhet 
I = Ingen tidigare erfarenhet 
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5.3 Faktoranalys  
En indikator, exempelvis en fråga i en enkät, räcker sällan för att komma åt intressanta 

fenomen som vanligtvis är svåra att mäta och observera utan flera indikatorer ger 

tillsammans en mer fullständig och rättvisande bild (Djurfeldt & Barmark, 2011). En 

faktoranalys är användbar vid undersökningar av mönster i samvariationen mellan ett 

större antal variabler. Genom att mönster i samvariationen av olika variabler fångas 

upp, uppstår faktorer som mäter likartade respektive olika fenomen vilket kan bidra 

med en fördjupad teoretisk förståelse av materialet (Djurfeldt & Barmark, 2011). För 

den aktuella studien genomförs faktoranalys på det empiriska materialet från de tre 

påståendefrågorna studenter och revisorsassistenter svarat på. Att söka en samvariation 

mellan indikatorerna är intressant för att undersöka huruvida studenterna och 

revisorsassistenterna har uppfattat och kategoriserat påståenden på liknande sätt. Enligt 

Leech, Barrett och Morgan (2008) finns det två huvudkriterier för utförandet av 

faktoranalys. För det första behöver det finnas ett samband mellan variablerna, där 

variabler med en korrelation på minst 0,40 kan uppvisa höga laddningar och tillhöra en 

gemensam faktor. Vidare behöver stickprovet vara tillräckligt stort i relation till antalet 

variabler för att faktoranalysen ska uppvisa reliabilitet (Leech et al., 2008). Den 

aktuella studien uppfyller båda kriterierna och faktoranalys kan därmed utföras.  
 

Faktoranalys kan bidra till att utveckla den teoretiska förståelsen av ett material 

förutsatt en öppenhet och explorativ ansats (Djurfeldt & Barmark, 2011).  En 

faktoranalys med varimax rotation utförs för att bedöma den underliggande strukturen 

gällande de tio indikatorerna på frågan “Nedan följer ett antal påståenden gällande din 

studietid/ditt arbete som revisorsassistent” (se tabell 5.25 och tabell 5.24, 5.26 i bilaga 

7). Resultatet av faktorlösningen visar att studenterna och revisorsassistenterna 

tillsammans uppfattat samvariationen av indikatorerna på likartat sätt då tre tydliga 

faktorer framgår. Det är lämpligt att namnge faktorerna utifrån gemensamma områden 

(Djurfeldt & Barmark, 2011). Därmed blir de tre nya faktorerna kallade tid, 

engagemang och studier. Den första faktorn, tid, står för 21,836 % av variansen. Den 

andra faktorn, engagemang, står för 16,94 % av variansen och den tredje faktorn, 

studier, står för 12,287 %. Tabellen nedan visar indikatorerna och faktorlösningen där 

laddningar under 0,4 bortses ifrån för ökad klarhet.   
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Tabell 5.25 Faktorsanalys Fråga 1 

 Faktorer 

 Tid Engagemang Studier 

Jag har upplevt tidspress gällande att hinna med mitt 
skolarbete/arbete 

,788   

Jag har upplevt att det varit svårt att hinna med allt 
jag vill göra på min fritid 

,728   

Jag har periodvis arbetet sena kvällar/helger ,601   

Jag har inte upplevt någon stress på grund av 
struktur och god planering 

-,516   

Jag har upplevt krav på mig att klara av tentamen 
och inlämningsuppgifter/tidsramarna i tid 

,512   

Jag har upplevt krav på att vara aktiv och engagerad 
på föreläsningar/arbetet 

 ,926  

Jag har upplevt krav på att vara närvarande på 
föreläsningarna/arbetet 

 ,639  

Jag har alltid strävat efter att uppnå högsta resultat 
på kurserna i arbetet 

 ,474  

Jag anser att studietiden har bidragit/bidrog till att 
jag nu har koll på vad revisorsyrket innebär 

  ,865 

Jag anser att studietiden har förberett/förberedde mig 
inför en eventuell roll som revisorsassistent 

  ,660 

 

En andra faktoranalys utförs på frågan “Jag förväntar mig/upplever att arbetet som 

revisorsassistent innebär…” (se tabell 5.28 och tabell 5.27, 5.29 i bilaga 7). 

Faktorlösningen visar tre faktorer som döps till utveckling, övertid och arbetssituation 

med hänsyn till indikatorernas gemensamma områden.  Den första faktorn står för 

23,732 % av variansen, den andra faktorn för 20,110 % och den tredje för 8,424 %.  
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Tabell 5.28 Faktorsanalys. Fråga 2 

 Faktorer 

 Utveckling Övertid Arbetssituation 

Personlig utveckling ,872   

Varierande arbetsuppgifter ,775   

Sociala interaktioner ,771   

En “språngbräda” till andra attraktiva 
ekonomjobb 

,568   

Krav på att arbeta övertid  ,851  

Tidspressat arbete  ,760  

Hög stress  ,706  

Att sitta framför datorn på sin 
arbetsplats 

  ,647 

Hierarki på arbetsplatsen   ,424 

 

Den tredje och sista påståendefrågan som både studenter och revisorsassistenter svarat 

på “Viktiga egenskaper jag anser en revisorsassistent bör besitta..” mäter egenskaper 

av olika slag, vilket leder till att några gemensamma områden inte framkommer via 

faktorlösningen. Frågan har därmed uteslutits i senare del av studien.  
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Kapitel 6 – Slutsatser 
Studiens huvudsyfte är att förklara hur studenters syn på arbetsbelastning påverkar 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. Därutöver är syftet att beskriva om 

förväntningarna motsvarar ett förväntningsgap mellan studenter och revisorsassistenter. 

Av resultaten kan slutsatsen dras att det finns ett förväntningsgap gällande synen på 

arbetsbelastning mellan studenter och revisorsassistenter samt gällande vilka viktiga 

egenskaper revisorsassistenter bör besitta och innebörden av revisorsassistentens arbete. 

Nedan följer diskussion och slutsatser, teoretiskt bidrag samt förslag till framtida 

forskning.  

6.1 Diskussion  
Enligt professionsteorin är status, prestige och hög lön attribut som är förknippade med 

en profession (Bui & Porter, 2010; Brante, 2009). Den aktuella studien indikerar att 

goda utvecklingsmöjligheter, goda chanser till hög lön och att yrket passar studentens 

personliga egenskaper är de främsta anledningarna till varför studenter väljer att studera 

ekonomi. Respondenterna i pilotintervjuerna var eniga om att ingångslönen som 

revisorsassistent inte är hög. Ett förväntningsgap gällande lönen kan därmed påvisas 

vilket kan vara en bidragande faktor till att individen byter arbete, då lön ingår i den 

yttre faktorn som påverkar arbetstillfredsställelse (Armstrong, 2009; Chi et al., 2013). 

Vidare instämmer inte studenter med att de valt att studera ekonomi på grund av att en 

förälder eller nära anhörig är ekonom. Resultatet är därmed inte i enighet med 

identitetsteorin vilken förklarar att barn vill känna likheter till exempelvis en förälder 

eller samhället, eller att individer vill upptäcka likheter mellan sig själv och en förälder 

(Carter, 2014).  
 

Större delen av deltagande studenter tillhör gruppen Millennials (Deloitte, 2016) vilket 

är den grupp som antas vara mer benägna att byta arbete om tillfälle ges inom det 

närmsta året. Frånvaron av lojalitet utgör ett hot mot företagen som har Millennials 

anställda (Deloitte, 2016; Cennamo & Gardner, 2008). Gällande att se rollen som 

revisorsassistent likt en “språngbräda” till andra attraktiva ekonomjobb instämmer båda 

respondentgrupperna, dock instämmer revisorsassistenter i en signifikant högre grad. 

Det kan finnas en koppling till att revisorsassistenterna hade felaktiga förväntningarna 

och därför ser anställningen som en språngbräda i högre grad än studenterna. 
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Medvetenheten om de attraktiva ekonomjobben kan uppstå i revisorsassistentens arbete 

där kontakt med kunders ekonomiavdelning är en stor del av arbetet, vilket leder till att 

revisorsassistenterna kan bli lockade att arbeta för kunden. Revisorsassistenternas 

lojalitet för nuvarande arbetsgivare tyder därmed på att vara bristfällig. 
 

Vid en jämförelse av hur många timmar studenterna i genomsnitt lägger på studier 

under en vecka, skiljer sig det sig stort jämfört med hur många timmar en 

revisorsassistent arbetar. Enligt respondent C arbetar revisorsassistenten i snitt två 

timmar övertid per dag under högsäsongen. På liknande sätt menar Jones et al., (2010) 

att revisorer periodvis arbetar mer än tio timmar per dag. Studenter lägger i genomsnitt 

28 timmar i veckan på skolarbete. Med hänsyn till att alla program är på helfart, 

motsvarande 40 timmar per vecka, lägger studenter förhållandevis lite tid på skolarbete. 

Det i sin tur kan påverka att arbetsbelastningen som revisorsassistent kan upplevas hög. 

Upplevs arbetsbelastningen tyngre än förväntat kan det i värsta fall leda till utbrändhet 

(Cooper, 2000) eller att medarbetare väljer att säga upp sig. 

 

Hur väl nyanställda hanterar tid är avgörande för individens organisatoriska framgång 

och därmed individens yrkesmässiga framgång (Coffey, 1994). Resultatet visar flera 

indikatorer med signifikanta skillnader mellan studenter och revisorsassistenter 

gällande aspekten tid. Revisorsassistenter instämmer till en signifikant högre grad än 

studenterna att de upplevt tidspress, att de arbetat sena kvällar och helger för att hinna 

med sitt arbete och att de haft svårt att hinna med fritidsaktiviteter. Resultatet är i 

enighet med Coffey (1994) som menar att revisorsassistenter förväntas arbeta på helger 

och uppoffra fritid. Studenter behöver därmed vara förberedda på förväntningarna som 

ställs på den nyanställda samt anpassa sina egna förväntningar gällande tid för minskat 

förväntningsgap.  
 

Vidare gällande huruvida studenter och revisorsassistenter uppfattat att studietiden varit 

förberedande inför rollen som revisorsassistent och om studietiden bidragit med 

kunskaper om vad revisorsyrket innebär, visar studien ett intressant resultat. Varken 

studenter eller revisorsassistenter instämmer med påståendena och vidare visar 

resultatet att revisorsassistenter inte instämmer i en signifikant lägre grad än 

studenterna. En tolkning är att studenterna tror att de är mer förberedda för rollen som 
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revisorsassistent än vad de egentligen är, vilket leder till ett förväntning-realitetsgap 

(Barnett, 2012; Phillips & Crain, 1998) och en “verklighetschock” uppstår för studenten 

i den kommande rollen som revisorsassistent. Resultatet är därmed i enighet med 

Phillips och Crain (1996) vilka menar att studenter har orealistiska förväntningar om 

grundläggande arbetsuppgifter och vilket ansvar de kommer att ta i sin yrkesroll. 

Resultatet indikerar att lärosäten i viss mån förbereder studenterna med en oäkta känsla 

av kunskap och säkerhet. Lärosäten bör därmed sträva efter att få utbildningen inom 

revision mer verklighetstrogen.   
 

Studenters förväntningar gällande vilka egenskaper en revisorsassistent bör besitta 

skiljer sig signifikant åt mellan revisorsassistenters uppfattning vid egenskaperna 

introvert, analytisk, logisk, noggrann, flexibel, social samt duktig på att kommunicera 

muntligt. Revisorsassistenter instämmer i en signifikant högre grad att egenskaperna 

social och duktig på muntlig kommunikation är viktiga. Respondent C menar att ”är 

man utåt och gillar träffa nya människor så passar detta yrket den personen”. Varken 

studenterna eller revisorsassistenterna instämmer med att egenskapen introvert är av 

betydelse. Revisorsassistenterna anser dock att egenskapen är mer oviktig än 

studenterna och skillnaden är signifikant. Vid indikationen huruvida studenter förväntar 

sig att arbetet som revisorsassistent innebär sociala interaktioner föreligger även där en 

signifikant skillnad då revisorsassistenter till högre grad anser att arbetet innebär sociala 

interaktioner. Påståendet styrks av respondenterna i pilotintervjuerna som alla menar att 

revision är ett socialt yrke. Gällande sociala interaktioner visar resultatet att 

medelvärdet för kvinnliga studenter (M=6,171) är närmre revisorsassistenternas 

medelvärde (M=6,395) vilket indikerar att kvinnliga studenter är mer förberedda och 

förväntar sig sociala interaktioner i signifikant högre grad än manliga studenter 

(M=5,711). Resultatet är därmed i enighet med Gray och Murray (2011) som menar att 

nyutexaminerade redovisning- och revisionsstudenters otillräckliga skicklighet i 

muntlig kommunikation är ett problem. Den aktuella studien visar att studenter har en 

mer stereotypisk bild av revisorn än revisorsassistenterna. Därmed har studenterna 

möjligen en felaktig bild av yrket, vilket kan skapa felaktiga förväntningar på rollen 

som revisorsassistent från studenternas sida. Studenterna inser inte vikten av sociala 

egenskaper och att arbetet som revisorsassistent är utåtriktat. Vidare kan personer som 

är lämpade för yrket falla bort till följd av felaktig kunskap och en stereotypisk bild. 
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Ytterligare en aspekt är att de studenter som tror sig vara lämpade för yrket, inte passar 

in så bra som de gjort om bilden av professionen stämt med verkligheten. I enighet med 

Djatej et al., (2015) bör revisorsprofessionen därmed arbeta med att korrigera den 

stereotypiska bilden av professionen för att nå de mest lämpade framtida medarbetarna.  

 

Likt tidigare forskning (Phillips & Crain 1998) visar den aktuella studien att studenter 

har skilda förväntningar gällande viktiga aspekter så som den sociala innebörden av 

yrket. Orealistiska förväntningar kan resultera i att arbetstillfredsställelsen för studenten 

i en blivande roll som revisorsassistent blir låg, vilket kan leda till ett framtida 

karriärbyte. Upplever en anställd låg arbetstillfredsställelse är risken hög för att den 

anställda inte gör lika bra ifrån sig på arbetet (Phillips & Crain, 1998). För 

revisionsbyrån kan anställningen av en person som inte besitter de rätta egenskaperna 

inte bara sluta i personalomsättningskostnader (Hiltebeitel et al., 2001), utan byrån kan 

möjligen tappa viktiga kunder då kundkontakt har visat sig vara viktigt inom yrket. En 

missmatchning av personlighet kan möjligen leda till att revisionsbyråerna själva 

försöker uppmana individen att lämna. Kostnaden för att tappa en medarbetare som inte 

passar in bör i längden vara lägre än kostnaden för att eventuellt tappa en kund då byrån 

satsat på en person som inte fungerar i sociala sammanhang. Gray och Murray (2011) 

menar att studenter har en utmanande arbetsbelastning och därmed begränsade chanser 

till valfria kurser, vilket leder till att nyutexaminerade studenter saknar kompetensen i 

kommunikation som krävs för att möta kraven på arbetsplatsen. Studien ger därmed 

indikationer för lärosäten att arbeta med studenternas förmåga att kommunicera 

muntligt och trycka på vikten av social kompetens. Slutsatsen bygger vidare på Byrne 

och Willis (2005) som menar att missmatchning uppstår till följd av att studenter är 

obekanta med arbetskraven hos revisionsbyråerna.  
 

Anledningen till att kvinnor väljer att förflytta sig i större utsträckning än män grundar 

sig i en rollkonflikt som innebär en svårighet att finna balans mellan privatlivet och 

arbetslivet (Law, 2010). Studien har inte undersökt förhållandet mellan arbetsliv och 

privatliv, däremot har det framkommit att studerande kvinnor i signifikant högre grad 

upplever tidspress, periodvis arbetar sena kvällar och helger med skolarbete, hög stress 

och tidspressat arbete jämfört med män. Identitetsstandarderna mellan män och kvinnor 

skiljer sig, då män tenderar att vara mer oberoende och kvinnor tenderar att finna mer 



	 	 Löf & Milvén 

71 

 

medkänsla (Carter, 2014). Att kvinnor känner mer medkänsla kan vara kopplat till att 

de upplever mer stress, vilket kan vara en bidragande orsak till den högre 

personalomsättningen bland kvinnor.  

 

Studenter som arbetar vid sidan av studierna har upplevt större tidspress gällande att 

hinna med skolarbetet än studenter som inte arbetar vid sidan av studierna. I övrigt 

utgör arbete vid sidan av studierna ingen signifikant skillnad mellan studenter och 

synen på arbetsbelastning. Däremot visar jämförelsen mellan studenter med 

engagemang vid sidan av studierna och studenter utan, att studenter utan engagemang 

till högre grad upplevt tidspress med att hinna med skolarbetet samt svårigheter att 

hinna med fritidsaktiviteter. Det är intressant med tanke på att det rent teoretiskt borde 

vara studenter med engagemang som har mindre tid för skolan och inte tvärt om, som 

resultatet visar.  Möjligen är studenter med engagemang och därmed mer 

arbetsbelastning tvungna att strukturera och planera sin vardag bättre och på så sätt 

upplever mindre tidspress. Kanske är de studenterna vidare mer förberedda för ett 

tidspressat arbete som revisorsassistent. Förväntningarna på vad det innebär att arbeta 

som revisorsassistent skiljer sig inte mellan grupperna, vilket kan anses vara logiskt då 

engagemang vid sidan av studierna inte bidrar med någon erfarenhet från 

revisorsprofessionen i sig.  

6.2 Slutsats 
Utifrån diskussionen ovan kan slutsatsen dras att studenters syn på arbetsbelastning 

gällande de teoretiska samt personliga aspekterna (modell 3.1) påverkar 

personalomsättningen inom revisionsprofessionen. För att svara på studiens syfte visar 

resultatet att det finns ett förväntningsgap mellan studenter och revisorsassistenter 

gällande arbetsbelastning samt vilka viktiga egenskaper revisorsassistenter bör besitta 

och innebörden av revisorsassistentens arbete. Utöver resultatet som svarar på studiens 

syfte har andra intressanta aspekter som framkommit av resultaten diskuterats. Med 

hänsyn till studenternas genomsnittliga tid på skolarbete, finns det tecken på att 

arbetsbelastningen från lärosäten är låg. För att studenternas syn på arbetsbelastning 

skulle vara i likhet med verkligheten som revisorsassistenter upplever, bör lärosäten öka 

mängden skolarbete för studenterna. Med ökad arbetsbelastning av skolarbete, hade 

dock inte arbete och engagemang vid sidan av studierna varit möjlig i den mån det är 
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idag, vilket gör att möjligheterna till arbetslivserfarenheter minimeras. Figur 6.1 nedan 

illustrerar och sammanfattar slutsatsen gällande förväntningsgapet rörande 

arbetsbelastning mellan studenter och revisorsassistenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 6.1 Förväntningsgapet 

Baserad på förväntningsgapet (FAR 2006:131) 

6.3 Studiens bidrag 
Den aktuella studien har förklarat huruvida studenters syn på arbetsbelastning påverkar 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. Vidare har ett förväntningsgap mellan 

studenter och revisorsassistenter påvisats vid flera indikationer gällande 

arbetsbelastning, viktiga egenskaper en revisorsassistent bör besitta samt arbetets 

innebörd. Förväntningsgapet kan påverka den höga personalomsättningen bland 

revisorsassistenter då felaktiga förväntningar leder till missnöjdhet som kan leda till att 

individen väljer att lämna sitt arbete (Phillips & Crain, 1998). Studien bidrar därmed till 

teorin om förväntningsgap. Vidare har studien undersökt varför studenter väljer att 

examinera inom ekonomi vilket grundats på och därmed bidrar till professionsteori, 

beteendeteori samt identitetsteori.  

 

Arbetsgivare/Revisorsprofessionen förväntar sig att studenter är 
förberedda på den här arbetsbelastningen 

Studenters arbetsbelastning 
under studietiden 

Revisorsassistenters uppfattning om 
arbetsbelastning 

Ett förväntningsgap uppstår, som kan 
medföra missförstånd & oklarheter. Gapet 

måste slutas till 

K

Studenters förväntning om arbetsbelastning 
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Studien bidrar vidare med viktiga kunskaper till lärosäten som får en ökad förståelse 

huruvida ekonomutbildningen skapar rätt förväntningar och förutsättningar hos 

studenten i avseende på arbetsbelastningen och arbetets innebörd som revisorsassistent. 

Det finns få kurser som enbart handlar om revision och ofta talas det då om den 

auktoriserade revisorns arbetsuppgifter. Den aktuella studien lyfter fram 

revisorassistenten och innebörden av revisorsassistent som yrkesroll, vilken alla som 

vill bli auktoriserad revisor behöver anta. Vidare bör lärosäten tillsammans med 

revisorsprofessionen fokusera på att spegla en verklighetstrogen bild av arbetet som 

revisorsassistent gällande den stereotypiska bilden av revisorn. 

 

Till sist bidrar studien med att öka studenters medvetenhet vad gäller karriärval, då 

studien lyfter fram vad som förväntas av revisorsassistenter samt vilka personliga 

egenskaper som är viktiga. Studien bidrar även till att hjälpa revisionsbyråer minska 

den höga personalomsättningen genom att identifiera faktorer och förväntningsgap som 

behöver beaktas.  

 

6.4 Förslag på framtida forskning 
Studien har som tidigare nämnts, genomförts när revisorsassistenter har en hektisk 

period samt när studenter befunnit sig i slutet av terminen och arbetsbelastningen 

därmed var tyngre i förhållande till övriga året. En bidragande orsak till den relativt 

låga svarsfrekvensen i förhållande till antalet som haft möjlighet att svara på enkäterna 

kan bero på tidsbrist. Ett alternativ för att skapa en djupare förståelse för 

respondenterna hade varit att undersökningen genomförts med en kvalitativ 

forskningsmetod.  Flera djupare intervjuer med ett antal studenter och revisorassistenter 

hade bidragit till en bättre förståelse för respondenternas uppfattningar. 
 

Vidare har det under studiens arbetsgång upptäckts att ett förväntningsgap kan 

appliceras på flera sätt. Den här studien har studerat studenters syn på arbetsbelastning 

samt undersökt eventuella förväntningsgap. En aspekt som visast sig vara utmärkande 

under studiens gång är begreppet lojalitet, vilket inte studerats i större mån vid den 

aktuella studien. Att studera aspekten lojalitet genom en kvantitativ metod hade därmed 

varit intressant vid framtida forskning.  Exempelvis genom att använda en liknande 
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metod som den aktuella studien, kan lojalitet studeras ur ett förväntningsgapsperspektiv 

där lojalitet bland studenter och auktoriserade revisorer undersöks. Eftersom problemet 

med hög personalomsättning i revisorsprofessionen främst gäller unga nyanställda, 

borde det därmed finnas en intressant skillnad mellan studenter och auktoriserade 

revisorer som arbetat i professionen en längre tid.   
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Bilaga 1- Intervjuguide   
  

Professionsteori, förväntningsgap, agency, theoy of planned behavior 
• Berätta om dig själv 
• Var studerade du? Och vilken inriktning? 
• Varför valde du att studera ekonomi? Status? 
• Hur var du som student? Anser du att skolan bidrog med rätt förutsättningar? Vad 

önskar du skolan hade bidragit med för att vara mer förberedd?  
• Hur mycket tid la du ner på skolarbete?  
• Arbetade du utöver studierna? Engagerade du dig i något annat tidskrävande på 

fritiden? 
 

Identitetsteori 
• Hur skulle du beskriva dig som person? (identitetsteori)  
• Hur skulle du beskriva ditt första år som revisorsassistent? (identitetsteori) 
• Hur skulle du beskriva ditt arbete från där du är idag, har din bild förändrats jämfört 

med ditt första år? (identitetsteori) 
 

Arbetsbelastning, stress, övertid, tidsbudget press (time-budget pressure), utbrändhet 
• Vilka arbetstider har du?  
• Finns det tillfällen under en arbetsdag som du känner dig mer stressad? 
• Finns det tillfällen som du tidigare känt dig stressad under, men som du kan hantera 

annorlunda idag?  
• Känner du att det finns någon tidsbrist? Hur upplever du tidspressen inom 

revisionsbranschen? Skillnad i förhållande till deadlines under studietiden? 
• Är arbetsbelastningen periodvis tyngre/lättare?  
• Hur ser du på arbetsbelastningen? 

 

Social cognitive theory, övertid, förväntningsteorin 
• Hur var ditt första intryck av din nya arbetsplats?  
• Vad hade du för förväntningar?  
• När du började på byrån, hur välkomnades du då? (ex. handledare, kurser, resor…)  
• Kände du att det fanns för förväntningar på dig uppförandemässigt, exempelvis att 

följa en viss klädkod eller att jobba över? Framgick dessa förväntningar tydligt i 
introduktionen?  
 

Job satisfaction 
• Vad är det som gör att du trivs på din arbetsplats?  
• Vad finns det för förmåner med ditt arbete?  
• Varför tror du personalomsättningen är så pass hög bland revisorassistenter? 
• Hur ser ditt privatliv ut? 
• Hur ser du på balansen mellan arbetslivet och privatlivet?  
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Bilaga 2 – Enkätutskick till lärosäten 
Hej XXXX! 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats. Vi behöver 
hjälp med att sprida en enkätundersökning och har fått din mejladress av XXXX. 
 
Vi vill nå ekonomstudenter som läser år 3 och 4 med inriktning mot redovisning och/eller 
revision. Är detta något du skulle kunna hjälpa oss med? 
 
Vi är väldigt tacksamma om du kan skicka ut denna under dagen 
 
Med vänliga hälsningar 
Annie Milvén 
Karolina Löf 
Högskolan i Kristianstad 
 
 
 
Nedanstående är vi tacksamma om du kan sprida: 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Högskolan i Kristianstad som utför denna enkät som en del i vårt 
examensarbete. Enkäten tar ca tre minuter att besvara och handlar om studenters syn på 
arbetsbelastning.  
 
Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten, din medverkan är mycket uppskattad! 
 
För att komma till enkäten klicka på länken nedan 
 
https://www.webbenkater.com/s/36f0ad4 
 
Annie Milvén och Karolina Löf 
 
Vid frågor kontakta annie.milven0017@stud.hkr.se 
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Bilaga 3 – Enkät till studenter 
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Bilaga 4 – Enkätutskick till revisorsassistenter 
Hej! 
 
Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi ber revisorsassistenter besvara en enkät angående 
synen på arbetsbelastning. Vi har fått din mejladress genom XXXX och skulle uppskatta om 
du vill hjälpa oss att besvara enkäten. Den innehåller tre korta frågor och tar ca två minuter att 
svara på. 
 
För att komma till enkäten klicka på länken nedan 
https://www.webbenkater.com/s/ccc50f2 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Annie Milvén och Karolina Löf  
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Bilaga 5 – Enkät till revisorsassistenter 
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Bilaga 6 – Diagram 
 

 

Diagram 5.1 Utbildningen som förstahandsval 

 

Diagram 5.2 Vill bli revisor 
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Diagram 5.3 Arbete i timmar vid sidan av studierna 

 

 

Diagram 5.4 Engagemang i timmar vid sidan av studierna 
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Bilaga 7 – Tabeller 
Tabell 5. 20 Jämförelse mellan studenter som tidigare varit i kontakt med revisor/revisorsyrket och ej. Fråga 1. 

 

Medelvärde 

 

Standard-
avvikelse Independent Samples Test 

  Ja Nej 
Diff-
erens Ja Nej t df 

Sig. (2-
tailed) 

Jag har upplevt tidspress gällande att 
hinna med mitt skolarbete 5,48 5,489 -0,009 1,67 1,59 -0,25 113 0,980 

Jag har periodvis arbetat sena kvällar och 
helger med skolarbete för att hinna med 5,8 5,678 0,122 1,68 1,8 0,304 113 0,762 

Jag har upplevt att det varit svårt att hinna 
med allt jag vill göra på min fritid 4,76 4,744 0,016 2,03 2 0,034 113 0,973 

Jag har inte upplevt någon stress på grund 
av struktur och god planering 3,6 3,333 0,267 1,89 1,8 0,648 113 0,518 

Jag har upplevt krav på mig att klara av 
tentamen och inlämningsuppgifter i tid 6,16 5,922 0,238 1,43 1,52 0,699 113 0,486 

Jag har upplevt krav på att vara aktiv och 
engagerad på föreläsningar 3,88 4 -0,12 1,88 1,68 -0,308 113 0,759 

Jag har upplevt krav på att vara 
närvarande på föreläsningarna 4,24 3,9 0,34 2,03 1,76 0,826 113 0,411 

Jag har alltid strävat efter att uppnå 
högsta resultat på kurserna 4,04 4,633 -0,593 1,67 1,77 -1,5 113 0,136 

Jag anser att studietiden har förberett mig 
inför en eventuell roll som 
revisorsassistent 4,28 4,156 0,124 1,67 1,72 0,322 113 0,748 

Jag anser att studietiden har bidragit till 
att jag nu har koll på vad revisorsyrket 
innebär 4,4 4,356 0,044 2,02 1,92 0,101 113 0,92 

 

Tabell 5. 21 Jämförelse mellan studenter som tidigare varit i kontakt med revisor/revisorsyrket och ej. Fråga 2. 

 

Medelvärde 

 

Standard-
avvikelse Independent Samples Test 

 

Ja Nej 
Diff-
erens Ja Nej t df 

Sig. (2-
tailed) 

Hög stress 5,542 5,512 0,03 1,06 1,41 0,096 106 0,924 

Jämn fördelning av arbetet över året 1,75 2,119 -0,369 1,15 1,45 -1,146 106 0,255 

Krav på att arbeta övertid 5,833 5,417 0,416 1,05 1,32 1,423 106 0,158 

Tidspressat arbete 5,958 5,774 0,184 0,75 1,1 0,77 106 0,443 

Varierande arbetsuppgifter 5,208 5,083 0,125 1,5 1,63 0,337 106 0,737 

Personlig utveckling 6,208 5,857 0,351 1,02 1,37 1,164 106 0,247 

Sociala interaktioner 6,125 5,976 0,149 1,15 1,09 0,584 106 0,561 

En “språngbräda” till andra attraktiva 
ekonomjobb 5,542 5,726 -0,184 1,74 1,38 -0,543 106 0,588 

Att sitta framför datorn på sin arbetsplats 3,875 4,31 -0,435 0,68 1,74 -1,09 106 0,278 

Hierarki på arbetsplatsen 4,917 4,95 -0,035 1,93 1,59 -0,092 106 0,927 
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Tabell 5.24 KMO och Barlett´s Test Fråga 1 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,700 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 478,711 

 df 45 

 Sig. ,000 

 

Tabell 5.26 Totala förklarande variansen Fråga 1 

Faktor Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1. 3,279 32,791 32,791 2,184 21,836 21,836 

2. 1,744 17,444 50,235 1,694 16,940 38,776 

3. 1,360 13,603 63,838 1,229 12,287 51,064 

4. ,818 8,182 72,020    

5. ,735 7,349 79,369    

6. ,601 6,007 85,376    

7. ,498 4,976 90,352    

8. ,366 3,662 94,014    

9. ,329 3,291 97,305    

10. ,269 2,695 100,000    

 

Tabell 5.27 KMO och Barlett´s Test Fråga 2 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,757 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 513,310 

 df 45 

 Sig. ,000 
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Tabell 5.29 Totala förklarande variansen. Fråga 2 

Faktor Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1. 3,147 31,469 31,469 2,373 23,732 23,732 

2. 2,168 21,680 53,149 2,011 20,110 4,842 

3. 1,325 13,253 66,402 ,842 8,424 52,266 

4. ,82 8,197 74,599    

5. ,665 6,646 81,244    

6. ,586 5,862 87,106    

7. ,417 4,170 91,276    

8. ,343 3,433 94,709    

9. ,273 2,732 97,442    

10. ,256 2,558 100,000    
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Bilaga 8 – Beskrivande statistik 
 

Tabell 5.30 Beskrivande statistik 

 Frekvens Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder 133 21,00 54,00 25,4511 4,22020 

Kön 134 ,0 1,0 ,634 ,4834 

Högskolan i Halmstad 134 ,00 1,00 ,1269 ,33407 

Högskolan i Kristianstad 134 ,00 1,00 ,1716 ,37848 

Linköpings universitet 134 ,00 1,00 ,0970 ,29709 

Linnéuniversitetet 134 ,00 1,00 ,0896 ,28661 

Lunds universitet 134 ,00 1,00 ,0522 ,22334 

Mittuniversitetet 134 ,00 1,00 ,1493 ,35768 

Stockholms universitet 134 ,00 1,00 ,0746 ,26377 

Örebro universitet 134 ,00 1,00 ,2388 ,42795 

Vill du bli revisor? 

Ja 
134 ,00 1,00 ,5075 ,50182 

Nej 134 ,00 1,00 ,1642 ,37183 

Osäker 134 ,00 1,00 ,3284 ,47138 

Hur många timmar lägger du 
på skolarbete (inkluderat 
föreläsningar) i genomsnitt per 
vecka? 

127 4,0 65,0 28,480 11,0445 

Arbete vid sidan av studierna 127 ,0 1,0 ,354 ,4802 

Om ja, hur många timmar i 
veckan? 83 ,0 80,0 13,482 11,1304 

Engagemang vid sidan av 
studierna 127 ,0 1,0 ,575 ,4963 

Om ja, hur många timmar i 
veckan? 55 ,0 20,0 6,773 5,5234 

Nedan följer ett antal 
påståenden gällande din 
studietid 

Jag har upplevt tidspress 
gällande att hinna med mitt 
skolarbete 

118 1,0 7,0 5,483 1,5891 

Jag har periodvis arbetat sena 
kvällar och helger med 
skolarbete för att hinna med 

118 1,0 7,0 5,720 1,7536 

Jag har upplevt att det varit 
svårt att hinna med allt jag vill 
göra på min fritid 

118 1,0 7,0 4,703 2,0436 

Jag har inte upplevt någon 
stress på grund av struktur och 
god planering 

118 1,0 7,0 3,415 1,8273 

Jag har upplevt krav på mig att 
klara av tentamen och 
inlämningsuppgifter i tid 

118 1,0 7,0 5,975 1,4991 
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Jag har upplevt krav på att vara 
aktiv och engagerad på 
föreläsningar 

118 1,0 7,0 3,966 1,7292 

Jag har upplevt krav på att vara 
närvarande på föreläsningarna 118 1,0 7,0 3,966 1,8207 

Jag har alltid strävat efter att 
uppnå högsta resultat på 
kurserna 

118 1,0 7,0 4,466 1,7671 

Jag anser att studietiden har 
förberett mig inför en eventuell 
roll som revisorsassistent 

118 1,0 7,0 4,203 1,6924 

Jag anser att studietiden har 
bidragit till att jag nu har koll på 
vad revisorsyrket innebär 

118 1,0 7,0 4,364 1,9466 

Tidigare kontakt med 
revisor/revisorsyrket? 115 ,0 1,0 ,783 ,4143 

Vilken praktisk erfarenhet 
har du från revisionsbyrå? 

Extraarbete 
134 ,00 1,00 ,0373 ,19024 

VFU 134 ,00 1,00 ,0522 ,22334 

Student kväll 134 ,00 1,00 ,3582 ,48127 

Ingen tidigare erfarenhet 134 ,00 1,00 ,3433 ,47659 

Annat 125 ,00 ,00 ,0000 ,00000 

Jag valde inriktningen 
redovisning och/eller revision 
eftersom... 

Förälder/nära anhörig arbetar 
som revisor 

102 1,0 7,0 1,539 1,2481 

Goda chanser till jobb direkt 
efter examen 109 1,0 7,0 4,294 1,9640 

Bra utvecklingsmöjligheter 107 1,0 7,0 5,514 1,6787 

Yrket passar med mina 
personliga egenskaper 108 1,0 7,0 5,361 1,7692 

Goda chanser till hög lön 103 1,0 7,0 5,107 1,5587 

Ekonomexamen innebär status 105 1,0 7,0 3,962 2,1345 

Jag förväntar mig att arbetet 
som revisorsassistent 
innebär… 

Hög stress 

108 1,0 7,0 5,519 1,3359 

Jämn fördelning av arbete över 
året 108 1,0 6,0 2,037 1,3938 

Krav på att arbeta övertid 108 1,0 7,0 5,509 1,2715 

Tidspressat arbete 108 1,0 7,0 5,815 1,0335 

Varierande arbetsuppgifter 108 1,0 7,0 5,111 1,5963 

Personlig utveckling 108 1,0 7,0 5,935 1,3062 

Sociala interaktioner 108 2,0 7,0 6,009 1,0980 

En “språngbräda” till andra 
attraktiva ekonomjobb 108 1,0 7,0 5,685 1,4639 
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Att sitta framför datorn på sin 
arbetsplats 108 1,0 7,0 4,213 1,7242 

Hierarki på arbetsplatsen 108 1,0 7,0 4,944 1,6623 

Viktiga egenskaper jag anser 
en revisorsassistent bör 
besitta.. 

Sifferorienterad 

107 2,0 7,0 5,888 1,1271 

Introvert 107 1,0 7,0 2,850 1,7090 

Strukturerad 108 1,0 7,0 6,343 ,8982 

Praktisk 107 1,0 7,0 5,393 1,3014 

Analytisk 107 1,0 7,0 6,187 ,9918 

Logisk 108 1,0 7,0 5,944 1,1984 

Noggrann 108 1,0 7,0 6,454 ,9311 

Flexibel 107 1,0 7,0 5,879 1,1713 

Social 107 1,0 7,0 5,813 1,2822 

Kreativ 108 1,0 7,0 4,620 1,6276 

Duktig på att kommunicera 
muntligt 108 1,0 7,0 5,981 1,2073 

Duktig på att kommunicera 
skriftligt 108 1,0 7,0 6,093 1,1152 


