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Abstract  

It has become a problem for audit firms when the new employee quits within their first years, for the reason 

that their expectations did not matched their expectations in reality. Students who have chosen the accounting- 

audit program will be the future members of the audit profession, it is therefore important to understand the 

expectations that business student has on the audit profession, work in itself and work-life balance and also 

explain what the expectations can be explained by.  

The purpose of this study is to explain business students` expectations on the audit profession, work in itself 

and work-life balance. Through a combination of different types of exposure as well as expectations, has a 

model been developed to explain which types of exposure that can explain business students` expectations.  

To test the model a survey was distributed out to business students at two different universities.  

This study indicates that the types of exposure that can explain business students` expectations  is accounting- 

audit program, total exposure, work experience and student events. Types of exposure that can explain 

business students` expectations on work in itself is, university,  accounting- audit program, total exposure, 

VFU audit, family/relatives/friends, social media and student events.  

With a better understanding of which types of exposure that can explain business students` expectations on 

the audit profession and work in itself, contributes this study to a better understanding for both the audit firms 

and the educational institutions of which types of exposure that works to create more realistic expectations.  
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Sammanfattning 

Det har blivit ett problem för revisionsbyråer när en nyanställd slutar redan inom de första åren på byrån, av 

anledningen att deras förväntningar inte stämde överens med verkligheten. Då ekonomstudenter är framtidens 

yrkespersoner inom branschen är det därför viktigt att förstå de förväntningar ekonomstudenterna har på 

revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance samt förklara vad dessa förväntningar kan förklaras 

av.  

Syftet med denna studie är att förklara ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i 

sig och work-life balance. Genom en kombination av olika typer av exponering samt förväntningar på 

revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance har en modell utvecklats för att förklara vilken typ 

av exponering som kan förklara förväntningarna som ekonomstudenterna har. För att testa modellen empiriskt 

har enkäter distribuerats ut till ekonomstudenter på två olika lärosäten, vilket genererade 259 svar.  

Resultatet av studien indikerar att de typer av exponering som kan förklara ekonomstudenters förväntningar 

på revisionsprofessionen är redovisning- och revisionsinriktning, total exponering, arbetslivserfarenhet samt 

studentkväll. De olika typer av exponering som kan förklara förväntningar på arbetet i sig är lärosäte, 

redovisning- och revisionsinriktning, total exponering, VFU revision, familj/släkt/vänner, sociala medier och 

studentkväll.  

Genom en bättre förståelse för vilka olika typer av exponering som kan tänkas förklara ekonomstudenters 

förväntningar på revisionsprofessionen och arbetet i sig, bidrar denna studie till en ökad förståelse för så väl 

revisionsbyråerna som utbildningsinstitutioner kring vad det är för typ av exponering som fungerar för att 

skapa mer realistiska förväntningar hos ekonomstudenterna.  

 

Ämnesord 

Ekonomstudenters förväntningar, revision, arbetsuppgifter, work-life balance, exponering 
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Förord 

Att skriva en uppsats visade sig inte vara en alltför enkel uppgift. Det har behövts många 

timmars klurande, långa diskussioner samt en engagerad handledare. Vi vill därmed rikta 

ett stort tack till vår handledare Nellie Gertsson för det engagemang du visat under arbetet 

med uppsatsen. Utan den positiva inställningen, de givande handledarmötena, 

tillgängligheten samt givande kommentarer hade inte uppsatsen varit det den är idag.  

Vi vill även tacka alla respondenter som engagerat sig samt tagit sig tid att besvara vår 

enkät. Utan er hade studien inte varit möjlig.  

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som stöttat oss under utbildningens gång och inte 

minst under de femton veckor som det tagit att skriva vår uppsats.   
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1. Introduktion 

I det inledande kapitlet presenteras ämnet, samt bakgrunden till denna studie om 

ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life 

balance. I problematiseringen tas tidigare forskning upp kring valt ämne, vilket sedan 

resulterar i en frågeställning, samt syftet med studien. Slutligen presenteras en disposition 

som anger vad som tas upp i de efterföljande kapitlen. 

 

1.1 Bakgrund  

Det har blivit ett problem i professionella tjänsteföretag att lyckas behålla sina anställda. 

Personalomsättningen är hög och det rekryteras hela tiden nya talanger. En hög omsättning 

bland personalen är inte bara kostsamt utan även tids- och resurskrävande (Steenackers, 

Breesch & Haardies, 2016). Tjänsteföretag förlorar en viktig kompetens och kunskap som 

den anställde besitter när denne väljer att sluta sin anställning. En typ av tjänsteföretag som 

är drabbade av hög personalomsättning är revisionsprofessionen (Steenackers et al., 2016).  

Enligt tidigare studier har det framkommit att en av de stora anledningarna till att 

personalen slutar på revisionsbyråer är att deras förväntningar på yrket inte stämde överens 

med verkligheten (Carcello, Copeland, Hermanson & Turner, 1991; Padgett, Gjerde, 

Hughes & Born, 2005; Pierce & Sweeney, 2004; Steenackers et al., 2016). När 

förväntningsgapet är stort leder det ofta till att personalen känner sig missnöjd med sin 

arbetssituation, vilket vidare leder till hög personalomsättning (Phillips & Crain, 1996).  

Termen förväntningsgap introducerades först i revisionslitteraturen av Liggio (1974). Han 

definierade förväntningsgapet som skillnaden mellan den förväntade prestationen och den 

verkliga. Cohen-kommissionen 1978, utökade definitionen där förväntningsgapet 

förklarades som skillnaden mellan allmänhetens förväntningar och behov, samt vad 

revisorerna kan och bör förvänta sig att utföra för prestationer inom yrket (Ali, Heang, 

Mohamad, & Ojo, 2008).  

Carrington (2014) förklarar att media, investerare och andra aktörer förväntar sig mer av 

revisorn än den tjänst revisorn kan leverera utifrån lagar och andra revisionsnormer. 

Förväntningsgapet ses ofta som ett utbildningsproblem, då revisorer menar att studenterna 

inte fått tydlig information om vad revisorn gör (Carrington, 2014 ).  
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Enligt Steenackers et al. (2016) kan revisionsyrket ofta ses som en språngbräda ut till andra 

karriärmöjligheter. För att få studenter till att välja en karriär inom revisionsprofessionen 

menar tidigare studier att det krävs variation och utmaningar i arbetet (Kavanagh & 

Drennan 2008; Steenackers et al., 2016). De som har skiftande arbetsuppgifter i början på 

sin karriär blir också oftast kvar. Det är även viktigt att de som är nyanställda känner att de 

kan utvecklas och på så sätt jobba vidare på sin karriär inom yrket (Steenackers et al., 

2016).  

McDowall och Jackling (2010) menar att media framställer de personer som jobbar inom 

revision på ett visst sätt. Ofta är de porträtterade som föga smickrande individer. I många 

filmer betraktas revisorn som finansiell expert med antisociala tendenser samt en viss grad 

av nördighet. Det finns även en bild kring den stereotypiska revisorn som en grå, tråkig 

siffermaskin (McDowall & Jackling, 2010).  

I en tidigare studie gjord på ett australiensiskt universitet undersökte McDowall och 

Jackling (2010) vilken attityd andra årets revisionsstudenter har till revisionsprofessionen. 

På en tiogradig skala svarade respondenterna att revisionsprofessionen var mycket 

respekterad (medelvärde 7,85) och att de skulle kunna tänka sig att arbeta inom yrket 

(medelvärde 7,77). Resultatet av studien visade också att de svarande tyckte om att läsa 

revision (medelvärde 7,42). Det framkom även i studien att respondenterna ansåg att 

revisionsyrket är ensamt och att de jobbar mycket självständigt (McDowall & Jackling, 

2010).  

Andra studier visar att revisionsstudenters intresse för revision minskade desto längre in i 

universitetsutbildningen de kom. Studenterna menade att revision som ämne blev tråkigare 

och mer regelbaserat. Tanken att jobba inom revision ansågs mindre lockande och de 

associerade även yrket med att vara mindre socialt än vad de föreställt sig innan de började 

läsa revisionskurser (Marriott & Marriott, 2003).  

Utbildningen är en viktig del i skapandet av förväntningar gentemot professionen, vilket är 

något som påpekas i de flesta artiklar som behandlar ämnet kring förväntningar inom 

revision. Det har genomförts en del studier runt om i världen som berör studenters 

förväntningar på revisionsyrket (Ali et al., 2008; Carcello et al., 1991; Low, Botes, Dela 

Rue & Allen, 2016; Phillips & Crain 1996).  
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När nyanställda på en revisionsbyrå väljer att sluta sin anställning inom de första åren som 

nyanställd för att deras förväntningar inte stämde överens med verkligheten, blir det 

problematiskt för byrån (Steenackers et al., 2016). Ekonomstudenter är framtidens 

yrkespersoner inom revision och det kan därför vara viktigt för revisionsbyråerna att förstå 

vilka förväntningar studenterna har (Cernusca & Balaciu, 2015). Samtidigt har då 

revisionsbyråerna en chans till att skapa mer realistiska förväntningar hos studenten innan 

studenten kommer ut i arbetslivet.  Denna studie vill förklara ekonomstudenters 

förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance.  

1.2 Problematisering  

Inom revisionsprofessionen har det blivit ett problem när de nyanställda slutar redan inom 

de första åren. Den höga personalomsättningen är kostsam och tidskrävande för företaget, 

då de måste inleda en ny rekryteringsprocess varje gång någon slutar. När en 

revisorsassistent lämnar sitt arbete inom de första åren som anställd tjänar inte företaget 

igen de pengar för utbildning och rekrytering som de investerat. Företaget förlorar inte 

enbart pengar utan även kunskap och expertis som den nyanställda besitter (Steenackers et 

al., 2016).  

Som ovan nämnts menar Phillips och Crain (1996) att en stor anledning till att 

personalomsättningen är hög inom revisionsprofessionen, är på grund av att de uppbyggda 

förväntningarna gällande revisionsyrket inte stämde överens med verkligheten.  

Den stereotypiska bilden av revisorn är en grå, tråkig siffermaskin vars arbete anses vara 

tråkigt (Cernusca & Balaciu, 2015; Marriott & Marriott, 2003; McDowall & Jackling, 

2010; Saemann & Crooker, 1999; Siddiqui, Nasreen & Choudhury-Lema, 2009). Navallas, 

Campo och Camacho-Miñano (2017) menar att stereotyper spelar en viktig roll i 

allmänhetens val, när de bestämmer sig för vilken profession de vill tillhöra. Studenter 

väljer ofta yrke utifrån den stereotypiska bilden de fått av den profession de senare vill 

tillhöra (Navallas et al., 2017).  

Enligt Phillips och Crain (1996) har studenter orealistiska förväntningar på de 

grundläggande arbetsuppgifter och ansvarsområden som studenterna kommer att möta i 

revisionsyrket. Ali et al. (2008) anser att studenter behöver komma ut på revisionsfirmorna 

för att få se hur en revisor arbetar, och därigenom skapas mer realistiska förväntningar hos 
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studenterna vad gäller revisorns arbete. Phillips och Crain (1996) har genom en 

surveyundersökning ställt 29 påståenden gällande karakteristiska arbetsuppgifter och 

förpliktelser för en revisionsmedarbetare till 129 stycken revisionsstudenter. Av 29 

påstående visade det sig att studenterna endast hade realistiska förväntningar på fem av 

påståendena.  

Cernusca och Balaciu (2015) menar att den traditionella bilden av en revisor är en man som 

arbetar på ett enformigt sätt med siffror och figurer. Den moderna rollen av revisorn yrkar 

istället på kreativitet, socialt samspel och förmåga att analysera data (Cernusca & Balaciu, 

2015). Det sociala samspelet poängteras också av Steenackers et al., (2016) som menar att 

personalen inom revisionsbranschen har daglig kontakt med kunder och klienter som jobbar 

på diverse olika företag.  

Ahmad, Ismail och Anantharaman (2015) menar att tidigare forskning har försummat 

studenters förväntningar kring den framtida konflikten mellan arbets-och privatliv. Det har 

gjorts även fast konflikter kring balansen mellan arbets- och privatliv finns i 

revisionsprofessionen. Studenter tenderar att inte välja revision som yrke, om studenterna 

vill ha en låg grad av konflikter i förhållande till sin karriär (Ahmad et al., 2015).  

Förväntningar påverkas av många olika typer av exponering. Beroende på vad en individ 

exponeras för och på vilket sätt, kommer olika förväntningar byggas upp. När individer 

exponeras för något upprepande gånger, ökar den positiva attityden gentemot det som 

exponeras (Zilva, Vu, Newell, & Pearson, 2013). 

En studie gjord av Cheng, Kang, Roebuck och Simnett (2009) poängterar att 

arbetslivserfarenhet är lika värdefullt som traditionella föreläsningar för att skapa 

realistiska förväntningar hos studenten. Nyutbildade revisorsassistenter når i allmänhet inte 

upp till revisionsbyråernas förväntningar, eftersom praktisk erfarenhet oftast saknas 

(Beard, 1998).   Revisionsbyråerna bör således vara en del av utbildning, i form av 

exempelvis praktikplatser för att skapa mer erfarenhet hos studenterna genom ”learning-

by-doing” (Beard, 1998). 

I en studie gjord av Agevall, Broberg och Umans (2016) har de undersökt 

magisterstudenters erfarenheter från en VFU-period. En student i undersökningen fick 

under VFU-perioden en ”aha”-upplevelse om hur revisorns arbete fungerar i praktiken, 

något som studenten ansåg sig sakna från tidigare kurser. Samtidigt menade en annan 
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student att revisionskurserna som gavs på universitetet, visst gav inblick i vad revisorn 

arbetar med. Dock ansåg studenten att det fanns skillnader mellan revisionskurserna och 

det arbete som revision innebär (Agevall et al., 2016) 

Flera forskare betonar att revisionsbyråerna själva anser att det är utbildningen som gör att 

förväntningarna hos studenterna inte stämmer överens med verkligheten de sedan skall 

arbeta i (Ali et al., 2008; Carcello et al., 1991; Kavanagh & Drennan 2008; Low et al., 

2016).  Kavanagh och Drennan (2008) menar att utbildningens kursplaner behöver ses över 

och ändras till att bättre förbereda studenter på vad som komma skall. Russell, Kulesza, 

Albrecht och Sack (2000) poängterar att kursplanerna för revision är alldeles för snäva och 

irrelevanta, samt i många fall, skapade för skolans eget intresse. Siddiqui et al. (2009) har 

i sin undersökning infört en fallbaserad kurs i revision för att studera effekterna av kursen. 

Resultatet i studien visar att studenterna blev mer intresserade av revision, tack vare att 

fallen utgjordes av bokföringsskandaler, hämtade från verkligheten. Införandet av den 

fallbaserade kursen visade också att studenterna blev mer skeptiska till revisorns oberoende 

och objektivitet. Anledningen till skepticism hos studenterna menar författaren att det 

kunde bero på studenternas bristfälliga kunskap och erfarenhet kring de specifika fallen 

(Siddiqui et al., 2009). 

Det har även riktats stor oro till att många av de bästa och smartaste eleverna inte längre 

väljer en examen i revision. För att ändra på det menar Carcello et al. (1991) att 

förändringar inom revisionsyrket måste ske för att attrahera nya studenter. Det poängteras 

även att utbildningen kring revision måste förse studenterna med bättre kunskap om vad 

yrket innebär och vad det krävs för att jobba inom revisionsprofessionen (Carcello et al., 

1991).  

Revisionsbyråers samarbete med skolor och studenters utbildning behöver även det 

förbättras (Ahmad et al., 2015). Phillips och Crain (1996) menar att revisionsbyråerna bör 

uppmuntras att vara mer involverade via seminarier, gemensamma konferenser, praktik 

eller internships för att göra studenternas förväntningar på yrket mer realistiska. När 

studenterna har orealistiska förväntningar på yrket kan det leda till negativa konsekvenser 

för så väl studenterna som professionen. Orealistiska förväntningar leder till missnöje i 

arbetet och för organisationen kan det leda till bristande engagemang och lägre prestation 

gentemot klienterna (Phillips & Crain, 1996).  
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Marriott och Marriott (2003) menar att antalet studenter i England minskar och endast 4 

procent av de trainees som rekryteras till revisionsprofessionen besitter en relevant 

utbildning i revision. Vidare nämner Steenackers et al. (2016) att revisionsbranschen 

rekryterar främst yngre arbetskraft som är i början av sin karriär, samtidigt som Low et al. 

(2016) nämner att i flertalet tidigare genomförda studier anser arbetsgivare att studenter 

inte är redo för revisionsyrket när de väl studerat färdigt. 

Anledningen till att just ekonomstudenters förväntningar är intressant att studera är för att 

de är framtidens yrkespersoner (Cernusca & Balaciu, 2015). Flertalet forskare nämner att 

ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen inte överensstämmer med 

verkligheten (Carcello et al., 1991; Low et al., 2016; Steenackers et al., 2016). Bui och 

Porter (2010) påpekar att studenter förväntar sig att revisionskurser skall bringa studenterna 

kännedom och kunskap om revision som sedan lätt skall kunna appliceras på deras framtida 

arbetsplats, vilket inte visat sig vara fallet.   

Tidigare forskning har poängterat att personer som finns i studentens närhet, så som familj 

och vänner, antas påverka studentens förväntningar på revisionsprofessionen (McDowall 

& Jackling, 2010). Hutaibat (2012) menar att det är en del faktorer som influerar studenten 

till att bli revisor, däribland påverkan av studentens familj och vänner. Revisionsbyråerna 

försöker också att påverka studenten till att vilja arbeta inom revisionsyrket samt skapa en 

realistisk bild av revisorn. För att nå ut till studenten och på så sätt skapa förväntningar 

samt en realistisk bild av revisorn använder sig revisionsbyråer av internet för att synas och 

marknadsföras. Genom att marknadsföra sig själva i så väl tv, bio och böcker, blir 

professionen socialt representerad. I broschyrer används bilder på glada, sociala människor 

för att förändra den stereotypiska bilden av revisorn som grå och tråkig (Jeacle, 2008).  

När en flerårig utbildning, media, familjen, släkt och vänner framställer professionen på ett 

särskilt sätt, kan det antas vara lätt för individer att skapa förväntningar på yrket utifrån det. 

När förväntningar inte sedan stämmer överens med verkligheten kan det möjligen leda till 

att individer blir missnöjda, till exempel med sina studier, arbete och privatliv. Det finns 

många olika förväntningar hos studenter, vilka påverkas av olika typer av exponering. I 

denna studie förklaras ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i 

sig och work-life balance.  
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1.3 Frågeställning 

Hur förklaras ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och 

work-life balance?  

 

1.4  Syfte  

Syftet med denna studie är att förklara ekonomstudenters förväntningar på 

revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance. 
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1.5  Disposition  

 

Inledning

• I det inledande kapitlet 
presenterades bakgrund till studien, 
problematisering, aktuell 
frågeställning samt studiens syfte. 

Vetenskaplig 
metod

•Vetenskaplig metod fokuserar på val 
av forskningsstrategi, vetenskaplig 
ansats, forskningsmetod och 
litteratursökning. 

Teoretisk 
referensram

•Teoretisk referensram tar upp två 
bakomliggande teorier, 
litteraturgranskning samt 
modellutveckling

Empirisk 
metod

•Empiriavsnittet innefattar 
datainsamlingsmetod, 
forskningsdesign samt etiska 
beaktanden

Analys

• Analyskapitlet åsyftar till att 
studien analyseras, där jämförelser 
görs mellan teori och empiri. 

Slutsats

• Studiens sista kapitel. Här 
presenteras slutsats och resultat, 
forskningens bidrag samt förslag på 
framtida forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 

I kapitlet vetenskaplig metod motiveras studiens vetenskapliga ansats, forskningsmetod 

samt litteratursökning med koppling till studiens frågeställning. Utifrån valt ämne förklaras 

studiens teorival.  

2.1 Vetenskaplig ansats och forskningsmetod  

Denna studie förklarar ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i 

sig och work-life balance. För att kunna förklara förväntningar har vi utgått ifrån tidigare 

studier inom ämnet och utifrån dessa skapat en modell, som sedan testats empiriskt. Under 

forskningsarbetets gång har den modell som skapats använts som en länk mellan verklighet 

och teori. Studien har tagit utgångspunkt i redan befintlig teori, vilket stärker objektiviteten 

(Patel & Davidson, 2011). En stärkt objektivitet leder till att forskningsprocessen blir 

mindre präglad av egna enskilda subjektiva uppfattningar (Patel & Davidson, 2011). Den 

stärkta objektiviteten kopplas ihop med en deduktiv ansats, vilket utgåtts ifrån i denna 

studie, då det finns tidigare forskning i ämnet som inte kan bortses från (Patel & Davidson, 

2011). En deduktiv ansats innebär att redan befintlig teori ligger till grund för studien och 

att teorin sedan testas empiriskt (Alvehus, 2013).  

En av många fördelar med en deduktiv ansats är att det insamlade empiriska materialet går 

att generalisera (Denscombe, 2016; Patel & Davidson, 2011). För att finna svar på studiens 

frågeställning lämpar sig en kvantitativ ansats, då studien förklarar ekonomstudenters 

förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance.  

2.2  Teorival  

Syftet med studien är att förklara ekonomstudenters förväntningar på 

revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance. Då det finns många olika sorters 

förväntningar, vilka i sin tur påverkas av olika saker, är inte endast en teori tillämplig. 

Utifrån de vetenskapliga artiklar som studerats har det framkommit vad för sorts 

förväntningar studenter har på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance. 

Det har även framkommit vad de kan påverkas av och vad realistiska samt orealistiska 

förväntningar kan leda till. Studien utgår från två grundteorier, exponeringsteori och 

professionsteori. Det individer utsätts för (exponering) påverkar deras förväntningar, vilket 
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gör att exponeringsteorin ligger till grund för studien. Därtill används delar ur 

professionsteorin för att förklara faktorer som kan antas påverka ekonomstudenters val av 

yrke. Med hjälp av de valda teorierna förklaras ekonomstudenters förväntningar på 

revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance. Förutom ovannämnda teorier har 

även tidigare forskning understött studien.  

2.3 Litteratursökning  

För att skapa en tillförlitlig och relevant referensram har litteratursökningen mestadels 

bestått av vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna som använts är huvudsakligen 

hämtade från den elektroniska databasen ”Summon” som Högskolan Kristianstad 

tillhandahåller. Även Google Scholar har använts för att komplettera sökningen av 

litteratur. 

Sökord som har använts för att hitta relevanta artiklar har främst varit ”expectations”, 

”expectationgap”, ”profession” och ”exposure” i kombinationer med ”accounting”, 

”accountant”, ”auditing” och ”students”. Tillämpning av ”referenssökningar” har också 

gjorts i form av att använda referenser som valda vetenskapliga artiklar byggt sin forskning 

kring. Referenserna har sedan sökts upp i ”Summon” eller Google Scholar. En del 

information har hämtats från böcker så som Carrington (2010) samt andra böcker, främst 

gällande vetenskaplig metod för att stödja valet av metod. Källor så som Högskolan 

Kristianstads hemsida har även använts för att hitta lämplig information om till exempel 

kurser och VFU.  

 

3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen ges en bild av olika förväntningar kring 

revisionsprofessionen, arbetet i sig samt work-life balance. Därefter följer ett avsnitt som 

handlar om exponering för revisionsprofessionen. Där utgångspunkten är olika typer av 

exponering för att förklara vad som påverkar studenters förväntningar på 

revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance. Kapitlet avslutas med en modell 

som sedan testats empiriskt.  
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3.1  Förväntningar  

Först presenteras professionsteorin ingående, därefter presenteras förväntningar på 

revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance.  

3.1.1 Professionsteori  

Brante (2005; 2009) menar att professioner är yrken som baserar sin verksamhet på 

vetenskaplig forskning där den säkerställda kunskapen gör att yrket oftast når hög social 

belöning så som hög inkomst. Bilden som ges av professioner visar att professionerna är 

autonoma och självutvecklade institutioner vars medlemmar på effektivast möjliga sätt vill 

verka för allmänhetens bästa (Brante 2005; 2009).  

Samhällets belöningssystem till vissa professioner, så som hög social status beror på att 

professionella yrken uppfyller avgörande funktioner för ett fungerande välfärdssamhälle. 

En annan anledning till hög belöning är att professionerna anses vara ansvarsfyllda, tunga 

och svåra, vilket gör det viktigt att motivera passande individer till den här typen av yrken 

(Brante 2005; 2009). 

Vidare menar Brante (2005; 2009) att den moderna sociologiska definitionen av 

professioner betonar deras anknytning till formell högre utbildning. 

Universitetsutbildningar ger en formell meritering i form av examensbevis som en 

”ofrivillig inträdesbiljett” till det professionella yrkeslivet (Brante 2005; 2009). 

Genom att avlägga en examen i exempelvis ekonomi, monopoliseras sektioner av 

arbetsmarknaden. Det innebär att patent tas på ett yrke som kräver lång utbildning. Att 

trycket ökar att utbilda sig på universitetsnivå visar att monopolisering av en arbetsuppgift 

är attraktivt. Samtidigt försöker professioner som ligger nära varandra, att konkurrera om 

områden och försöker även att monopolisera områdena (Brante 2005; 2009). 

Vilka kompetenser som är viktigast enligt samhället kan skifta över tid, där 

maktförhållande och situation bestämmer vilka kompetenser som anses vara viktigast. Ett 

exempel på samhällets olika behov är professioner som behandlar områden som rör hälsa, 

liv och död. Under en tidsperiod hade präster hög status i samhället medan officerare i 

krigsdrabbade länder uppfattas som betydande för det samhälle där kriget råder (Brante 

2005; 2009).  
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En profession vill på effektivast möjliga sätt verka för allmänhetens bästa, dessutom anses 

en profession även bringa en hög social status. Ekonomstudenter erhåller en ”ofrivillig 

inträdesbiljett” till professionen genom sin utbildning. Då professionen anses vara 

ansvarsfyllt, tungt och svårt är det viktigt att motivera studenter till att välja denna typ av 

yrke.  Genom professionsteorin vill en bild ges av förväntningar som finns kring 

revisionsprofessionen, samt de förväntningar som finns kring arbetet i sig och work-life 

balance.   

3.1.2 Revisionsprofessionen  

Cernusca och Balaciu (2015) beskriver att revisionsprofessionens status och prestige i 

samhället är en av orsakerna till att studenter väljer att ta utbilda sig inom revision. Även 

McDowall och Jackling (2010) samt Marriott och Marriott (2003) nämner att professionen 

anses vara prestigefylld och välrespekterad. Förklaringen till att revisionsprofessionen får 

ta del av samhällets belöningssystem, så som status och prestige, beror främst på två saker. 

Det första är att revisionsprofessionen fyller avgörande funktioner och är betydande för 

samhällets välfärd. Yrket anses även vara ansvarsfyllt, tungt och svårt, vilket gör att det är 

viktigt att motivera de smartaste människorna att arbeta i denna typ av yrke (Brante 2005; 

2009). 

Den stereotypiska bilden av revisorn är en grå, tråkig siffermaskin och att arbetet anses vara 

tråkigt (Cernusca & Balaciu, 2015; Marriott & Marriott, 2003; McDowall & Jackling, 

2010; Saemann & Crooker, 1999; Siddiqui et al., 2009). I filmer porträtteras revisorn som 

en finansiell expert med viss grad av nördighet och antisociala tendenser. Revisorer 

avbildas som föga smickrande individer (McDowall & Jackling, 2010).   

Enligt Navallas et al. (2017) spelar stereotyper en viktig roll i allmänhetens val, när de 

bestämmer sig för vilken profession de vill tillhöra. Studenter väljer ofta yrke utifrån den 

stereotypiska bilden de fått av den profession de senare vill tillhöra. Studenter som mött 

revisorn i sin arbetsroll genom att befinna sig på en revisionsbyrå för en dag, ändrade sina 

åsikter kring professionen. Efter dagen såg de på revisorerna som varma, försynta och 

mindre impulsiva. Revisorer förväntas enligt studenterna att vara ärliga, trovärdiga, 

pålitliga och artiga (Navallas et al., 2017). De som arbetar inom professionen anses av 

studenterna vara mer extroverta, vänliga och de arbetar sällan ensamma, utan föredrar att 
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arbeta i grupp. Ledarskapstendenser och sympati är ytterligare två egenskaper som 

studenterna förknippar med revisorn. Studenterna anser dock inte att revisorn är kreativ och 

det finns inte heller plats för kreativitet, då det finns regler och standarder som professionen 

måste följa. Revisorerna har även en tendens till att vara mer organiserade, intellektuellt 

nyfikna och villiga att prova nya saker jämfört med andra individer (Navallas et al., 2017).  

3.1.3 Arbetet i sig  

Arbetsutmaningar och varierande arbetsuppgifter har blivit identifierade att vara två av 

anledningarna till att personalen på revisionsbyråer känner ett åtagande till jobbet. Mer 

varierande arbetsuppgifter leder till att färre personer slutar sitt jobb (Steenackers et al., 

2016).  Revisorerna själva anser att olika arbetsuppgifter, chansen att utveckla sina 

färdigheter, samt utmanade arbetsuppgifter är de främsta fördelarna med yrket (Carcello et 

al., 1991).  

Phillips och Crain (1996) genomförde en studie på studenter, för att se vilka förväntningar 

de hade på professionen. Studenterna hade orealistiska förväntningar på de grundläggande 

arbetsuppgifter och ansvarsområden som de kommer att möta i yrket (Phillips & Crain, 

1996). Ali et al. (2008) menar att studenter behöver komma ut på firmorna för att få se och 

uppleva hur en revisor arbetar, för att på så sätt skapa mer realistiska förväntningar, vad 

gäller revisorns arbetsuppgifter och ansvarsområden.   

Steenackers et al. (2016) menar att firmorna skall undvika för mycket rutinarbete och 

istället fokusera på den individuella utvecklingen hos individen. Firmorna kan undvika 

rutinarbete genom att ge utmanade och varierande arbetsuppgifter till individen.  

Cernusca och Balacui (2015) nämner att den traditionella bilden av en revisor är en man 

som jobbar med figurer och arbetar på ett stelt enformigt fält. Medan själva yrket kräver 

samverkan, lagarbete och kreativitet. Den mer moderna rollen av revisorn yrkar på 

kreativitet, förmåga att analysera data och socialt samspel (Cernusca & Balacui, 2015). I 

en studie gjord av Navallas et al. (2017) påpekas det även av studenterna att socialt samspel 

är viktigt, då studenterna anser att en revisor arbetar mycket i grupp samt att en teamkänsla 

krävs i yrkesrollen. 

I studien gjord av Carcello et al. (1991) anser studenterna att färdigheter i kommunikation 

och hur individer förhåller sig till andra människor är viktigt för att lyckas inom branschen. 
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När studenter börjar att arbeta på en revisionsbyrå, har studenterna förväntningar på 

revisionsyrket att det skall vara intellektuellt utmanande, vilket blir i sin tur en viktig 

lärandeprocess (Carcello et al., 1991). Enligt Ali et al. (2008) anser studenterna att revisorn 

är ansvarig för att upptäcka och förebygga bedrägerier, samt bibehålla effektiviteten i den 

interna kontrollen (Ali et al., 2008). Carcello et al. (1991) menar även att studenterna anser 

att professionen erbjuder en viktig offentlig service och förtjänar att hållas med högt 

anseende av allmänheten. Studenterna förväntar sig att få konstruktiv feedback på deras 

jobbutförande med jämna mellanrum. De förväntar sig även att de skall få lämplig 

utbildning inom yrkesområdet. Samtidigt anser revisorer att studenternas förväntningar inte 

alltid blir uppnådda i verkligheten (Carcello et al., 1991).  

Broberg (2013) beskriver att en revisors dagliga arbete kan bestå av dokumentation, 

administration, konsultation, planering och förberedelser samt kommunikation. Broberg 

(2013) påpekar att kommunikation är den vanligaste aktiviteten i en revisors arbete och 

även den aktivitet som revisorn tillbringar mest tid med under arbetsdagen. Revisorns 

kommunikation kan exempelvis vara till kollegor och klienter i form av fysiska möten, 

telefonsamtal eller via e-mail (Broberg, 2013).  

3.1.4 Work-life balance  

Att balansera arbetsliv med privatliv är något som de flesta anställda har problem med 

någon gång i livet, oavsett yrke (Karkoulian, Srour & Sinan 2016). Både män och kvinnor 

känner ett behov i att kunna balansera mellan arbetslivet och privatlivet (Karkoulian et al., 

2016). Carcello et al. (1991) menar att en av de tre vanligaste anledningarna till att 

ekonomer säger upp sig är på grund av en konflikt mellan arbets- och privatliv. 

Revisionsyrket karaktäriseras av tung arbetsbelastning, i varje fall under högsäsongen 

(Steenackers et al., 2016).  

Enligt Carcello et al. (1991) upplever studenter att en viss tvetydighet finns kring hur 

många timmar en revisor förväntas jobba över. Karkoulian et al. (2016) menar att anställda 

idag inte enbart är överrösta med många och komplexa arbetsuppgifter, utan de finner även 

att de känner en viss osäkerhet i sitt arbete. Det viktigaste med att lyckas balansera 

arbetslivet och privatlivet är att när denna balans finns, så minskar även den upplevda 

stressen (Karkoulian et al., 2016).  
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Ahmad et al. (2015) menar att tidigare forskning har försummat studenters förväntningar 

kring den framtida konflikten mellan arbets-och privatliv. Det har gjorts även fast konflikter 

kring det finns i revisionsprofessionen. Studenter tenderar att ändra sin framtida karriär för 

de förväntade konflikterna, vilket innebär att välja en karriär med lägre förväntade 

konflikter. De studenter som vill ha en låg grad av konflikter i förhållande till sin karriär, 

tenderar till att inte välja revision som yrke (Ahmad et al., 2015).  

Studenter förväntar sig att få bra betalt och kunna balansera arbetslivet med privatlivet. Den 

delen inom revision som studenterna ansåg vara minst lockande var att det förekommer en 

hel del övertid (Carcello et al., 1991). Studenter anser att yrket är stressigt och studenterna 

upplever även att de anställda inom professionen inte kan hantera den stress de upplever i 

arbetet (Navallas et al., 2017). I studien gjord av Navallas et al. (2017) anser studenterna 

att yrket upplevs som stressigare än de först ansåg efter att under en dag provat på yrket 

som revisor.  

Danziger och Eden (2005) undersöker förändringar i israeliska revisionsstudenters 

karriärsmål under sin studietid samt förhållandet mellan studenterna och deras 

uppfattningar om revisionsbyråer. Deras studie visar att revisionsstudenters ambitioner att 

göra karriär inom revision minskar avsevärt mellan första och sista året, medan att arbeta 

inom finanssektorn ökar. Urvalet av respondenter bestod av förstaårsstudenter, studenter 

som gick tredje- och fjärdeåret samt doktorander. Studenterna ansåg att stora företag, de 

med mer än 50 anställda, vara förknippade med höga krav och tung arbetsbörda samt 

tidsmässigt krävande då stora företags uppdrag ansågs ta mycket tid. De mindre företagen 

ansågs istället erbjuda högre arbetsautonomi samt bättre behandling av den enskilde 

medarbetare jämfört med stora företag. Alla respondenter i undersökningen var överens om 

att ju större företaget var, desto högre arbetsbelastning och desto mindre grad av 

jobbautonomi (Danziger & Eden, 2005). 

3.2  Exponering för revisionsprofessionen  

Under rubriken exponering för revisionsprofessionen redogörs exponeringsteorin mer 

ingående, därefter presenteras olika typer av exponering. 
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3.2.1 Exponeringsteori (exposure theory)  

När individer skall ta ett beslut, vill de gärna hitta information som stöttar och inte talar 

emot deras beslut, vilket kopplas till teorin om exponering (exposure theory). Människor 

har en tendens till att systematiskt föredra information som är konsekvent med deras attityd, 

ståndpunkt och beslut (Fischer, Jonas, Frey, & Kastenmüller, 2008). Exponering är inte 

enbart grundat på faktorer som spelar en roll före och under ett beslutsfattande utan det är 

också grundat på de människor som blir introducerade i en individs sökprocess och 

informationsutvärdering (Fischer & Greitemeyer, 2010). Upprepad exponering av ett 

objekt gör att individen får en ökad positiv uppfattning av det. Individens närhet med 

organisationer är relaterat till en positiv attityd vad gäller företagets attraktivitet. 

Attraktiviteten ökar desto mer individen är involverad med företaget (Ehrhart & Ziegert, 

2005).  

Zilva et al. (2013) menar att en passiv exponering av neutrala föremål, ökar de positiva 

tankarna för de exponerade föremålen. En ökad exponering för ett föremål eller liknande 

kan även minska de negativa tankarna till föremålen. På grund av de breda implikationerna 

kring förståelse och kontrollering av mänskliga preferenser har exponeringsteorin fått mer 

uppmärksamhet (Zilva et al., 2013). Medvetenhet är en viktig del i exponeringsteorin. 

Individen bör vara medveten om vad den exponeras för. Enbart när individer är medvetna 

om vad de exponeras för, ökar de positiva tankarna kring det exponerade föremålet (Fischer 

& Greitemeyer 2010) 

Det en ekonomistudent exponeras för på olika vis, kommer troligtvis påverka deras 

förväntningar på professionen, arbetet i sig och work-life balance. Exponeringsteorin ligger 

således till grund för att förklara vad det är som kan tänkas påverka ekonomstudenters 

förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance.  

3.2.2 Tidigare arbetslivserfarenhet  

Cheng et al. (2009) har genomfört en studie på revisionsstudenter. I studien har forskarna 

mätt studenters antal arbetade timmar på ett deltidsarbete, som är direkt relevant för 

studenternas framtida yrke. Studien visar att det finns ett positivt samband mellan 

arbetslivserfarenhet och jobberbjudanden, vilket antyder att studenter som arbetat deltid 

vid sidan av studierna har en större möjlighet att få jobberbjudanden innan examen, om 
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arbetet har varit relaterat till deras framtida yrke (Cheng et al., 2009). Cheng et al. (2009) 

menar att arbetslivserfarenhet är lika värdefullt som traditionella föreläsningar och att 

professionerna således bör vara en del av utbildningen i form av exempelvis praktikplatser. 

Vidare beskriver Beard (1998) att studenter skall vara aktivt delaktiga i inlärningsprocessen 

och inte passiv mottagare av information. De nyutbildade revisorsassistenterna når inte upp 

till förväntningarna eftersom praktisk erfarenhet oftast saknas. Studenterna bör därför 

genomgå praktik för att skapa mer erfarenheter genom ”learning-by-doing” (Beard, 1998).  

Även Curtis och Shani (2002) har gjort en liknande studie där forskarna studerat 

ekonomstudenter som arbetat vid sidan av studierna. Två separata frågeformulär är gjorda, 

en för de som arbetar under studietiden och ett formulär för de som inte arbetar. 

Undersökningen visade att 55 procent av de 359 studenterna kombinerade arbete och 

studier. Studien visar att arbete under studietiden ökar studenternas färdigheter och 

självförtroende samt att studenterna fick större förståelse för näringslivet (Curtis & Shani, 

2002). 

3.2.3 Utbildning 

Revisorer har under en längre tid uttryckt oro kring kvaliteten på de personer som studerar 

revision (Saemann & Crooker, 1999). Carcello et al. (1991) påpekar att det finns en oro 

kring att de bästa och smartaste studenterna inte väljer en examen i revision, vilket 

forskarna delvis skyller på det traditionella och föråldrade utbildningssystemet som 

studenterna måste följa (Carcello et al., 1991). I en rapport skriven av Russell et al. (2000) 

menar forskarna att utbildningens kursplan är skapad utifrån skolans eget intresse istället 

för marknadens. Accounting Education Change Comission (AECC) är oroliga för antalet 

studenter, så väl som kvaliteten på de studenter som läser revision. AECC vill förändra 

utbildningen, så att den lockar de personer som behövs inom yrket (Carcello et al., 1991). 

Utbildningen har där en viktig roll i att skapa en rättvis bild av professionen (Carcello et 

al., 1991).  AECC vill förändra utbildningen på det vis att studenterna får en mer realistisk 

syn på professionen och vad den innebär. Carcello et al. (1991) menar att en mer realistisk 

syn leder till att studenternas förväntningar kommer stämma bättre överens med 

verkligheten de sedan kommer ut i, vilket leder till mindre missnöje i arbetslivet (Carcello 

et al., 1991).  
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Phillips och Crain (1996) anser att utbildningen och skolan inte gör tillräckligt för 

studenterna, när det gäller att utveckla deras förväntningar att bli mer realistiska på 

revisionsyrket. I en studie gjord av Saemann och Crooker (1999) studeras om en 

introduktionskurs i revision ändrar studenternas uppfattning och beslut om att ta en examen 

i ämnet revision. Studiens resultat visar att studenterna inte fann revision mer intressant 

men de fick en modernare syn på yrket efter avslutande av kursen (Saemann & Crooker, 

1999).  

Det poängteras att nya lärandemetoder och tekniker behövs i utbildningen, så som 

simulationer, seminarier och praktikfall (Phillips & Crain, 1996). Low et al. (2016), samt 

Phillips och Crain (1996) menar att revisionsbyråerna själva behöver bli mer involverade i 

studenternas utbildning genom seminarier, konferenser och praktik, för att på så sätt minska 

risken för att studenternas förväntningar sedan inte stämmer överens med verkligheten. 

Exponeringsteorin menar att vid upprepad exponering av professionen till exempel vid 

seminarier och praktik, ökar intresset för företagen och yrket i sig (Ehrhart & Ziegert, 

2005). Även Ali et al. (2008) antyder att praktik och internships är ett bra komplement till 

den vanliga utbildningen, då studenterna blir utsatta för verkliga problem, vilket leder till 

ökad förståelse för vad yrket innebär.  

En studie gjord av Low et al. (2016) förklarar vad revisorer letar efter hos den idealiska 

studenten. I studien framgår det att majoriteten av de tillfrågade revisionsekonomerna 

upplever att studenterna har det de söker hos en anställd. De menar även att universiteten 

gör så gott de kan för att förbereda studenterna inför framtiden (Low et al., 2016).   

Barnett (2012) menar att tidigare forskning påpekar att nyanställda upplever en besvikelse 

när de börjar arbeta ute på sin nya arbetsplats, då deras tidigare förväntningar inte stämmer 

överens med den verklighet de möter. Förväntningarna kan röra företagskultur eller de 

färdigheter och erfarenheter som behövs för att göra ett tillfredsställande jobb på 

arbetsplatsen. Att förväntningarna inte möter verkligheten tenderar till att den nyanställde 

blir frustrerad och missnöjd, vilket gör att den nyanställde blir mer benägen till att lämna 

sitt arbete. Vidare menar Barnett (2012) att praktikplatser gör att studenter ges mer 

realistiska förväntningar på arbetet och därmed en smidigare övergång från utbildning till 

arbetsliv. Genom att delta i någon form av praktik får studenterna andra perspektiv på 

arbetet, vilka inte lärs ut i klassrummet. Studenterna behandlas som en faktiskt anställd, där 
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studenten möter och integrerar med kunder och andra anställda. Barnett (2012) har i sin 

undersökning intervjuat studenter som var tvungna att slutföra en praktik för att kunna ta 

ut en examen. Studenterna i studien var förvånade över vikten av kommunikation på 

arbetsplatsen, både kommunikation till anställda inom företaget men också till kunder. 

Studenterna insåg också att teamwork är vanligt och förmågan att arbeta som en lagmedlem 

är en värdefull färdighet (Barnett, 2012).  

Tidigare studier visar att revisionsstudenternas intresse för revision minskade ju längre in i 

utbildningen de kom. Under utbildningens gång ansåg studenterna att det var mindre 

lockande att arbeta inom revision jämfört med innan de började studera revision (Marriott 

och Marriott, 2003). Mladenovic (2000) beskriver att det är viktigt att utbildningen skapar 

och uppmuntrar till realistiska uppfattningar om revision, om utbildningen skall locka 

studenter med egenskaper som är förenliga med revisionsprofessionens krav.  

Verksamhetsförlagd utbildning (fortsättningsvis benämnts som VFU) innebär att 

studenterna samarbetar med företag eller organisationer, där studenterna regelbundet är på 

plats ute på företaget eller organisationen för att genomföra fältstudier. Att delta i VFU gör 

att studenterna får följa och ta del av det vardagliga arbetet som utförs på företaget eller 

organisationen. Tack vare deltagandet i VFU:n erhåller studenterna viktiga kunskaper och 

erfarenheter, så som förståelse för ekonomens arbetsuppgifter och att praktiskt tillämpa 

företagsekonomiska kunskaper i praktiken (Högskolan Kristianstad, 2017). 

Agevall, Broberg och Umans (2016) har i sin studie undersökt magisterstudenters 

erfarenheter från en VFU-period på tio veckor. Tre studenter genomförde VFU:n på en 

revisionsbyrå och två studenter genomförde VFU:n genom att observera en revisors arbete 

i en organisation. För att utforska studenternas erfarenheter från VFU-perioden 

genomfördes först en fokusgrupp och därefter semi-strukturerade intervjuer. I studien 

reflekterar studenterna bland annat över sina erfarenheter av teoretisk kunskap som ges på 

universiteten och praktiska erfarenheter. En student i studien menar att universitetet 

tillhandahåller teoretiska kunskaper, medan under VFU:n fick studenterna en ”aha”-

upplevelse om hur saker och ting fungerar i praktiken (Agevall et al., 2016). Studenten fick 

genom VFU:n ny kunskap om vad en revisor gör, något som studenten ansåg sig sakna från 

tidigare kurser. Samtidigt menade en annan student i studien att de redovisningskurser som 

lästs vid universitetet visst gav inblick i en revisors arbete. Studenten påpekade dock att det 
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kunde finnas skillnad mellan revisionskurserna och det arbete som revision innebär. 

Studenterna observerade under sin VFU att revisorsassistenter använde manualer och 

checklistor istället för att göra egna utvärderingar. Att revisorsassistenter använde manualer 

och checklistor, förvånade en student som menade att revisorsassistenter arbete var 

rutinbaserat och att arbetet inte krävde den kompetens som revisorsassistenter besatt 

(Agevall et al., 2016).  

En grundkurs som ges inom redovisning har som syfte att ge studenten grundläggande 

kunskap om begrepp och teoribildning inom externredovisning. Kursen syftar även till att 

studenten skall utveckla grundläggande färdigheter i bokföring, bokslut och 

räkenskapsanalys (Högskolan Kristianstad, 2017). Fortsättningskurs i redovisning har som 

syfte att ge studenten fördjupade och breddade kunskaper inom området externredovisning 

och rapportering med fokus på årsbokslut och årsredovisning (Högskolan Kristianstad, 

2017). En kurs inom revision har som syfte att utveckla fördjupade kunskaper i reglering 

av och teorier om revision. Studenten skall även utveckla analytiska och kritiska 

förhållningssätt till ämnet revision. Revisionens roll och funktion behandlar 

revisionsprocessens olika delar liksom grundläggande frågor om revisorns professionalitet, 

oberoende och ansvarighet. I revisionskursen behandlas också de regelverk som styr en 

revisors arbete (Högskolan Kristianstad, 2017).  

Russell et al. (2000) påpekar att studenter inte exponeras för rätt saker i utbildningen. 

Författarna poängterar att kursplanerna för revision är alldeles för snäva och irrelevanta, 

samt i många fall, skapad för skolans intresse och inte för marknaden (Russell et al., 2000). 

Siddiqui et al. (2009) har i sin undersökning studerat effekterna av att införa en extra 

fallbaserad kurs i revision. Författarna menar att införandet av revisionsfallen i en 

avancerad revisionskurs, där fallen bland annat bygger på bokföringsskandaler, skapade 

intresse för revision hos studenterna. Anledningen till att bokföringsskandaler användes i 

fallkurserna var för att ”locka studenternas uppmärksamhet”. Viss grad av 

missuppfattningar utvecklades hos studenterna, främst gällande förbyggande av bedrägeri. 

Den fallbaserade kursen gjorde studenterna mer skeptiska till revisorns objektivitet och 

oberoende, där skepticismen kan bero på studenternas avsaknad av kunskap och 

erfarenheter om de aktuella fallen (Siddiqui et al., 2009).  
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3.2.4 Marknadsföring och annan kommunikation    

Internet har blivit en alltmer viktig del i revisionsprofessionens arbete i att synas och 

marknadsföras. En del byråer väljer hellre att publicera jobbannonser på internet som en 

del av rekryteringsprocessen, istället för att i pappersform annonserna tillgängliga arbeten. 

Studenter kommer i kontakt med revisionsprofessionen via internet när professionen bland 

annat lägger ut arbetsannonser. Studenter uppfattar att byråerna försöker locka de till sig 

genom att bland annat locka med möjligheten att kunna arbeta utomlands. En del byråer 

har även ”student”- tv, där byrån i form av klipp och videos visar hur en arbetsdag för en 

revisor kan se ut, även andra aktiviteter som försiggår på byrån visas upp (Jeacle, 2008).  

Jeacle (2008) menar att professionen blir socialt representerad i så väl tv, bio som i böcker 

och skapar på så vis förväntningar kring den stereotypiska revisorn. Byråer och institut har 

arbetat tillsammans för att skapa en mer attraktiv bild av revisorer genom att skapa bilder 

på färgglada karaktärer i olika marknadsföringsmaterial. De vill genom bilderna förändra 

den stereotypiska bilden kring den tråkiga och grå revisorn. Liknande teknik används av 

revisionsbyråer, då de på sina hemsidor publicerar bilder på glada, sociala människor med 

ett rikt socialt liv (Jeacle, 2008).  

Det finns olika sätt som revisionsprofessionen marknadsförs på. FAR är 

branschorganisationen för revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och 

lönekonsulter. Organisationen arbetar både nationellt och internationellt med 

rekommendationer, utbildning och remissverksamhet för att utveckla revisions- och 

rådgivningsbranschen (Henriksson, 2017). FAR tolkar även ISA (International Standards 

on Auditing) och ger ut IFAC (International Federation of Accountants), vilket är en guide 

med riktlinjer kring hur ISA ska tillämpas (IFAC, 2017). FAR ger även ut tidningar, böcker, 

digitala produkter samt arrangerar utbildningar (Henriksson, 2017). Tidskriften Balans är 

FAR:s tidning om redovisning och revision, där fri och obunden debatt äger rum. Den 

innehåller också reportage, nyheter och kommentarer kring ämnena. Tidningen Balans 

speglar utvecklingen inom rådgivnings-och revisionsbranschen och dess nytta för 

näringsliv och samhället (Halling, 2017). Dan Brännström är generalsekreterare i FAR och 

driver en blogg där han ger sin personliga syn på hur individer kan utveckla näringslivet 

och samhället (Brännström, 2017). Ett annat sätt där studenterna exponeras för 

revisionsprofessionen är genom tidskriften Civilekonomen, vilket är ett karriärmagasin 

som tar upp relevanta ämnen för civilekonomen. Fokus ligger på att kunna erbjuda verktyg 
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och tips i karriären. Tidskriften försöker skildra utmaningar som ekonomer möter i sitt 

dagliga arbete samt även fånga upp de trender som går. Civilekonomen gör även ett särskilt 

studentnummer som skickas per post till ekonomstudenter i hela Sverige (Johansson, 2017).  

3.2.5 Familj, släkt och vänner  

Det är både studenternas egen bild och förväntningar på revisionsprofessionen, samt det 

studenterna exponeras för som är orsaken till att studenten bygger upp en typ av 

förväntning. Människor som finns runt omkring studenterna, så som familj och vänner 

antas påverka studenternas förväntningar på revisionsprofessionen (McDowall & Jackling, 

2010). 

Hutaibat (2012) menar att revision är ett populärt karriärsval hos jordanska studenter, men 

även att deras föräldrar är av samma åsikt, eftersom revision är associerat med goda 

jobbmöjligheter. Forskaren menar att det är en del faktorer som influerar studenter till att 

bli revisor, däribland påverkan av studentens familj och vänner. Hutaibat (2012) har i sin 

studie använt sig av enkäter för att ta reda på revisionsstudenters förväntningar på revision 

som en framtida karriär. 68 procent av studenterna menar att familj eller vänners åsikter 

har påverkat studenternas intresse för revision. Samtidigt visade resultatet att 59 procent av 

respondenterna inte hade någon vän eller någon i familjen som arbetade som revisor 

(Hutaibat, 2012). 

3.3 Modellutveckling  

I modell 3.1 presenteras den modell som ligger till grund för studien. För att förklara 

studenters förväntningar utgår modellen från tidigare forskning, som belyser att studenters 

förväntningar inte stämmer överens med verkligheten (Ali et al., 2008; Carcello et al., 

1991; Kavanagh & Drennan, 2008; Low et al., 2016). Studenters förväntningar påverkas 

av vad denne utsätts för (exponering). Grunden för modellen är således studenters 

exponering (oberoende variabel) för revisionsprofessionen som antas påverka studentens 

förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance. Exponeringen 

kan ske i olika former, exempelvis via utbildning, arbetslivserfarenheter eller genom den 

bild familj, släkt och vänner samt revisionsbyråerna förmedlar. Varje cirkel i modellen 

symboliserar en typ av exponering som studenter kan exponeras för. Förväntningar blir den 
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beroende variabeln och illustreras som tre block, vilket innefattar professionen, arbetet i sig 

och work-life balance. Sambanden mellan exponering och förväntningar illustreras med 

pilar som symboliserar den förväntade påverkan, vilket testas empiriskt i denna studie.   

 

 

Modell 3.1 Egen modell över olika typer av exponering för revisionsprofessionen som kan antas påverka 

ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance.  

4. Empirisk metod  

I kapitlet om empirisk metod presenteras valt tillvägagångsätt vid litteratursökning, 

datainsamling och urval. Sedan följer en beskrivning av enkätens utformning och vilka 

analysmetoder som använts. Även studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, samt 

etiska beaktanden beskrivs.    

4.1 Datainsamlingsmetod  

För att förklara ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och 

work-life balance har ett frågeformulär (se bilaga 2) använts. Anledningen till att ett 

frågeformulär använts är för att det är ett enkelt, snabbt och billigt sätt att samla in data på 

(Denscombe, 2016). Flertalet sätt finns att tillgå när ett frågeformulär skall distribueras ut 
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till respondenterna, exempelvis kan distributionen ske via e-mail, post eller via ett 

webbaserat frågeformulär (Denscombe, 2016).  

Studiens frågeformulär har skapats i SurveyMonkey, vilket är en hemsida där enkäter kan 

skapas och distribueras ut till respondenterna. Två olika tillvägagångssätt har använts för 

att distribuera enkäten till respondenterna. Genom att använda ett webbaserat frågeformulär 

nås en population med stor geografisk spridning (Denscombe, 2016). Distributionen av 

enkäten till Linköpings universitet är gjord genom att länken till den webbaserade enkäten 

lades ut på en kursyta i deras studieportal. I samband med att länken till enkäten lades ut, 

publicerades även ett följebrev (se bilaga 1), där en kort presentation av undersökningen 

presenterades samt hur lång tid undersökningen förväntades ta att besvara, även e-

mailadresser lämnades ut, ifall det skulle uppstå några oklarheter kring enkäten. Följebrevet 

publicerades delvis för att minimera risken för oklarheter kring frågorna, en risk som 

Denscombe (2016) nämner att det finns vid webbaserade frågeformulär. En annan risk som 

kan uppstå vid webbaserade frågeformulär är att förfrågan om att deltaga i undersökningen 

lätt kan ignoreras av respondenten. Svarsfrekvensen kan således bli lägre, till skillnad från 

om vi personligen varit på plats och delat ut enkäterna i pappersform (Denscombe, 2016).  

För att minska risken för en låg svarsfrekvens genom att respondenterna ignorerar förfrågan 

om ett deltagande i undersökningen delades enkäten ut personligen till ekonomstudenterna 

på Högskolan Kristianstad. Genom att personligen närvara vid utdelandet av enkäten, blev 

svarsfrekvensen högre då studenterna inte kunde ignorera enkäten på samma vis som om 

de skulle fått en länk skickad till sin e-mail. Pappersenkäten delades ut till första, andra och 

tredje årets ekonomstudenter. Tanken var även att dela ut enkäterna i pappersform till 

magisterstudenterna på Högskolan Kristianstad, men då de inte var på plats på högskolan, 

lades länken till enkäten upp på magisterstudenternas kursyta.  

Den slutgiltiga enkäten sändes ut till respondenterna i Linköping den 2 Maj och enkäten 

till studenterna på Högskolan Kristianstad delades ut mellan den 2 Maj och 4 Maj. 

4.2 Urval  

Enkäten riktades till populationen studenter som läser ekonomiprogrammen på Linköpings 

universitet och Högskolan Kristianstad. Ekonomiprogrammen på respektive lärosäte skiljer 

sig åt, då benämningarna på utbildningarna är olikartade, samt upplägget av kurser. 
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Eftersom syftet med studien är att förklara ekonomstudenters förväntningar på 

revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance föll urvalet på de som läser 

ekonomprogrammet på respektive lärosäte. Studenternas ålder varierade mellan 20 år och 

54 år med en genomsnittsålder på 23,70 år. 

Som ovan nämnts delades och sändes enkäten ut till Linköpings Universitet samt 

Högskolan i Kristianstad. Att just de två lärosätena valdes ut grundar sig på redan befintliga 

kontakter. Dels fanns redan kontakter genom personal på Högskolan Kristianstad som låg 

nära geografiskt sätt, medan personalen i sin tur hade nära kontakt med Linköpings 

universitet. Utifrån valt tillvägagångssätt gällande urval och datainsamlingsmetod kan det 

konstateras att ett bekvämlighetsurval har använts. Denscombe (2016) beskriver 

bekvämlighetsurval som lättillgängligt och tidsbesparande för forskaren. Lättillgänglighet 

har skapats genom Högskolan Kristianstads anställdas goda kontaktnät, vilket varit 

tidsbesparande vid distributionen av enkäter till den utvalda målgruppen. 

4.3  Operationalisering  

Utgångspunkten vid utformning av enkäten har varit modellen som avslutade den teoretiska 

referensramen. Olika typer av exponering som kan antas påverka ekonomstudenters 

förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance åskådliggörs i 

modell 3.1. Operationaliseringen innefattar de beroende och oberoende variablerna. De 

beroende variablerna är förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life 

balance, vilka är ställda som påståenden och mäts genom en 7-gradig likertskala. De 

oberoende variablerna är olika typer av exponering som kan antas påverka förväntningarna, 

vilka uppkommer i samband med till exempel tidigare arbetslivserfarenhet, VFU och 

revisionsbyråns egen marknadsföring, vilka mäts genom Ja och Nej frågor/påståenden. 

Nedan presenteras de olika variablerna mer ingående.  

4.3.1 Beroende variabel  

Studiens beroende variabel är förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och 

work-life balance, där studenternas förväntningar antas påverkas av vad studenter 

exponeras för. Samtliga typer av exponering som antas påverka ekonomstudenters 

förväntningar på revisionsprofessionen har mäts genom en 7-gradig likertskala, där ”1= 
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instämmer inte alls”, ”7= instämmer helt” och ”4= vet ej” alternativt ”varken eller”. 

Strukturen på frågeformuläret består av redan angivna påståenden, där respondenten sedan 

tar ställning till hur väl denne instämmer med påståendet eller ej. Fördelen med stängda 

frågor är att forskaren enkelt kan processa svaren, samt samband mellan variabler kan 

enkelt visas (Bryman & Bell, 2011) 

 

Revisionsprofessionen 

Carcello et al., (2010) samt Phillips och Crain (1996) visar i sina studier att flertalet 

studenter hade orealistiska och felaktiga förväntningar på professionen. För att förklara 

ekonomstudenters förväntningar på professionen har inspiration fåtts genom att titta på hur 

tidigare forskning har mätt studenters förväntningar. Samhället ger en bild av 

revisionsprofessionen som ett status och prestigefyllt yrke (Cernusca och Balaciu, 2015; 

Marriott & Marriott, 2003; McDowall & Jackling, 2010). I Carcello et al. (1991 s.7) 

undersökning har status och prestige mätts genom påståendet ” The public accounting 

profession deserves to be held in high regard by the general public” samt i studie gjorts 

Cernusca och Balaciu (2015 s.15) vars påstående lyder ”The accounting profession 

provides a status and prestige in society”. Att professionen anses vara välrespekterad och 

prestigefylld har även mätts i en studie gjord av Marriott och Marriott (2003 s.125) och 

McDowall & Jackling (2010 s. 38) som båda gör följande yttrande “The accounting 

profession is well-respectet” och ”Being an accountant has a lot of prestige”. Vidare menar 

forskningen att samhället behöver revisionsprofessionen eftersom professionen fyller 

avgörande funktioner och är betydande för samhällets välfärd (Brante 2005; 2009). 

Samhällsnyttan har mätts genom”Public accounting provides an important public service” 

(Carcello et al., 1991 s.7) och ”Staff accountants are expected to actively participate in 

community services/organizations” (Phillips & Crain, 1996 s.23). 

Det är inte enbart yrket i sig som har mätts, utan även hur revisorn eller de som jobbar med 

revision framställs. Tidigare forskning nämner att den stereotypiska bilden av en person 

som jobbar inom revision anses vara att individen är en grå och tråkig siffermaskin 

(Cernusca & Balaciu, 2015; Marriott & Marriott, 2003; McDowall & Jackling, 2010; 

Saemann & Crooker, 1999; Siddiqui et al., 2009). ”Accountants are boring people” 

(Marriott & Marriott 2003 s. 126 och McDowall 2010 s. 38). Saemann och Crooker (1999) 
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har parat ihop ord som anses vara motsatsen till varandra, där respondenten på en skala 1 – 

5 skall kryssa i hur starkt på skalan individen uppfattar revisionsprofessionen. Forskarna 

har ställt följande ord i vardera ände på skalan ”Boring” kontra ”Interesting” och ”Dull” 

kontra ”Exciting” (Saemann & Crooker, 1999 s. 17).  

Ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen mäts genom följande 

påståenden:  

5.1 Jag anser att revisionsprofessionen är förknippad med status och prestige.  

5.2 Jag anser att revisionsprofessionen har en betydande roll för ett välfungerande samhälle.  

5.3 Jag anser att revisionsprofessionen är intellektuellt utmanande. 

5.4 Jag anser att revisionsprofessionen är ansvarsfylld.  

 

Arbetet i sig   

Steenackers et al. (2016) beskriver att de som har varierande arbetsuppgifter i början av sin 

karriär oftast stannar kvar inom professionen. Samtidigt påstår Phillips och Crain (1996) 

att studenter inte har realistiska förväntningar gällande karaktäristiska arbetsuppgifter som 

en revisorsassistent utför. De karaktäristiska arbetsuppgifterna har mätts genom påståenden 

som lyder ”Staff accountants do very general accounting work, i.e. preparing financial 

statements, performing audits, etc.”,” Staff accountants do most of their work while sitting 

at a desk”,”During their first year, staff accountants generally have a great deal of direct 

contact with clients” samt ”Staff accountants are expected to bring in new clients” (Phillips 

& Crain, 1996 s. 23). Andra typiska föreställningar angående arbetsuppgifter beskriver 

Marriott och Marriott, (2003 s.126) samt McDowall och Jackling, (2010 s. 38) som 

”Accounting is just a lot of rule-memorising”, ”Accountants work alone more than work 

with people”, ”Accountants are number-crunchers; they seldom work with people” samt 

”Professionally-qualified accountants interact with lots of people”. 

De nedan ställda påståendena mäts i realistiska och orealistiska förväntningar på arbetet i 

sig. Inspiration till rimliga och orimliga påståenden är hämtat från Phillips och Crain 

(1996). I studien gjord av Phillips och Crain (1996) har de förutbestämt vilka påståenden 

som är realistiska respektive orealistiska utifrån deras egen personliga erfarenhet och 

diskussioner med andra revisorer. Exempel på ett orealistisk påstående i studien är ” Staff 
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accountants do most of their work while sitting at a desk” och ett realistiskt påstående är 

”Staff accountants use a ten-key calculator (Phillips & Crain 1996 s.23).  

Påståendena är ställda på olika vis, vissa av påståendena är ställda som realistiska och andra 

som orealistiska. Om alla påståenden hade varit ställda som realistiska, hade undre delen 

av likertskalan (1-3) motsvarat att respondenterna hade orealistiska förväntningar på de 

påståendena och övre delen av likertskalan (5-7) hade indikerat att respondenternas 

förväntningar var realistiska. Svarsalternativet ”4” på likertskalan motsvarar i denna studie 

”vet ej” alternativt ”varken eller”. Då respondenterna kan tendera till att svara vanemässigt 

är några påståenden istället utformade så att nedre delen av skalan är realistisk och övre 

delen orealistisk. Vart på skalan de realistiska och orealistiska svaren skall vara är därför 

också olika.  

Ekonomstudenters förväntningar på arbetet i sig mäts genom följande påståenden, där de 

fet-markerade påståendena är orimligt ställda och de icke fet-markerade är ställda som 

rimliga. 

6.1 Under första året som revisor, har revisorn mycket kontakt med kunder. 

6.3 Som revisor förväntas du rekrytera nya kunder till revisionsbyrån. 

6.4 Revisorer jobbar till största del vid sitt skrivbord. 

6.6 En stor del av revisorns dagliga arbete handlar om att kommunicera.  

6.8 Revisorer jobbar mestadels med siffor. 

6.9 Revisorn jobbar vanligtvis ensam och inte så mycket i grupp. 

 

Work-life balance  

Steenackers et al. (2016) menar att revisionsprofessionen är karaktäriserat av tung 

arbetsbelastning. Studien gjord av Danziger och Eden (2005) är utformad genom att 

studenterna utvärderade 12 arbetsrelaterade egenskaper som mättes genom en 1-5 gradig 

likertskala. Ord som har använts för att beskriva de jobbrelaterade egenskaperna är 

”Workload” , ”Working hours ”, ”Job autonomi” (Danziger & Eden, 2005 s. 124). Phillips 

och Crain (1996) har i sin studie mätt work-life balance genom påståendena ”Staff 

accountants normally work more than 40 hours per week” och “Staff accountants often 
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work longer than normal hours from January 1 to April 15” (Phillips & Crain 1996 s. 23). 

Steenackers et al. (2016) har mätt professionens upplevda work-life balance genom 

påståendena “The demands of my work interfere with home, family and social life”, Because 

of my job, I am not able to maintain as close relationships as I would with my family, 

partner and/or friends” och “There is a conflict between my job and the commitments and 

responsibilities I have to my family, partner or friends” (Steenackers et al., 2016 s. 18). 

Precis som ovan är nedanstående påståenden antingen rimliga eller orimliga. Påståendena 

är ställda på olika vis, och vart på skalan de realistiska och orealistiska svaren skall vara är 

därför också olika. Likt ”arbetet i sig” är de fet-markerade påståendena ställda som orimliga 

och de icke fet-markerade som rimliga.  

Ekonomstudenters förväntningar på work-life balance mäts genom frågorna:  

6.2 Revisorer arbetar i snitt mer än 40 timmar i veckan.  

6.5 Revisorer arbetar ofta övertid från 1 januari till den 15 april.  

6.7 En revisor har en jämn arbetsbelastning. 

6.0 Revisionsyrket innebär att man själv får bestämma över sina arbetstider.  

6.10  Revisionsyrket innebär kortare arbetstid under sommarhalvåret. 

 

4.3.2 Oberoende variabel  

Studiens oberoende variabel är olika typer av exponering för revisionsprofessionen som 

kan antas påverka förväntningarna. Det en student exponeras för och som i sin tur påverkar 

studentens förväntningar på professionen, arbetet i sig och work-life balance är mätt genom 

ja-och nej frågor. Frågorna i formuläret är formulerade så att antingen har studenten varit 

med om eller upplevt det som står i frågan eller inte.  

 

Tidigare arbetslivserfarenhet 

Cheng et al. (2009) menar i sin studie att arbetslivserfarenhet är lika värdefullt som 

traditionella föreläsningar. Forskarna menar också att professionen bör vara en del i 

utbildningen i form av praktikplatser, så att studenterna kan komma ut på företagen (Cheng 

et al., 2009). Curtis och Shani (2002) har i sin undersökning studerat ekonomstudenter som 

jobbar vid sidan av studierna. Studien visar att arbete under studietiden ökar studenternas 
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färdigheter och självförtroende samt att studenterna fick större förståelse för näringslivet, 

vilket indikerar att arbetslivserfarenhet generellt kan ge en bättre bild av näringslivet i 

allmänhet. Arbetslivserfarenhet inom revision torde ge studenter mer realistiska 

förväntningar på professionen eftersom de då kommit i kontakt med yrket mer specifikt. 

Har en student arbetslivserfarenhet inom området redovisning torde även det kunna ge mer 

realistiska förväntningar på revisionsprofessionen eftersom redovisning och revision är 

starkt sammankopplade. För att mäta studenters exponering för revisionsprofessionen 

utifrån tidigare arbetslivserfarenhet har följande frågor ställts:  

7. Har du arbetslivserfarenhet till exempel sommarjobb, deltidsjobb, heltidstjänst etc.? 

(OBS! Ej praktik eller VFU som en del av utbildning). 

7.1 Har du arbetslivserfarenhet inom revision? (OBS! Ej praktik eller VFU som en del av 

utbildning).   

7.2  Har du arbetslivserfarenhet inom redovisning? (OBS! Ej praktik eller VFU som en del 

av utbildning). 

 

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning  

Studenters deltagande i VFU gör att de får följa och ta del av det vardagliga arbetet som 

utförs på företaget. De erhåller viktiga erfarenheter och kunskaper kring ekonomens 

arbetsuppgifter samt att praktiskt tillämpa företagsekonomiska kunskaper i praktiken 

(Högskolan Kristianstad, 2017). I Agevall et al. (2016) studie menar en student att VFU:n 

gav en ”aha”-upplevelse, då skolan tillhandahåller teoretiska kunskaper medan genom 

VFU:n fick studenten se hur saker och ting fungerar i praktiken. Studenten fick ny kunskap 

om vad revisorn gör genom VFU:n, något som studenten ansåg sig sakna från tidigare 

kurser. Ovanstående indikerar att VFU är en typ av exponering som kan ge 

ekonomstudenter mer realistiska förväntningar gällande arbetet som revisor. Studenterna 

får genom VFU:n se vad revisorn gör i sitt arbete och hur de teoretiska kunskaperna 

appliceras i revisionsyrket. För att mäta om studenterna har exponerats eller varit med om 

VFU har följande frågor ställts:  

8. Har du genomgått VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller praktik i samband med din 

ekonomiutbildning?  
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8.1 Har du genomfört VFU:n på revisions-/redovisningsbyrå? 

8.2 Har du genomfört VFU:n på en ekonomiavdelning eller liknande avdelning, där arbetet 

är kopplat till revision/redovisning?  

 

Kurser  

Russell et al. (2000) menar i sin rapport att studenter inte exponeras för rätt saker i sin 

utbildning. Forskarna menar att kursplanerna är skapade utifrån skolans intressen och inte 

marknadens, vilket i många fall leder till att kursplanerna för revision är irrelevanta (Russell 

et al., 2000). Siddiqui et al. (2009) studerar i sin undersökning effekterna av att införa en 

fallbaserad kurs i revision. Forskarna menade att den fallbaserade kursen, som grundade 

sig på fall kring bokföringsskandaler ökade intresset för revision. Att blanda 

undervisningsformer och kurser, så som traditionella kurser med mer fallbaserade kurser, 

torde göra att studenterna exponeras för revision på så vis att det blir mer bekanta med 

revision och förstår dess innebörd. Eftersom revisorn granskar redovisning så kan en 

förståelse för ämnet redovisning ge en ökad förståelse för revision. En kurs i redovisning 

torde därför ge en ökad insikt i vad revision innebär. För att mäta studenters exponering för 

olika kurser har följande frågor ställts:   

9. Har du läst Redovisning 1 (grundkurs i redovisning)? 

9.1 Har du läst Redovisning 2 (påbyggnadskurs i redovisning)?  

9.2 Har du läst en kurs i Revision?  

 

Mött revisionsbyrån i utbildningen  

Exponeringsteorin menar att vid upprepad exponering för professionen till exempel via 

seminarier och praktik, ökar intresset för företagen och yrket i sig (Ehrhart & Ziegert, 

2005). Phillips och Crain (1996) menar att det är av stor vikt att revisionsbyråerna själva 

blir mer involverade i studenters utbildning. Det är viktigt att revisionsbyråer blir en del av 

utbildningen för att på så sätt kunna minska risken för att studenternas förväntningar sedan 

inte stämmer överens med verkligheten (Phillips & Crain, 1996). Indikationer finns kring 

att revisionbyråernas involverande i olika skolors utbildning är en viktig del i att förbereda 
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studenter inför den verklighet de sedan skall komma ut i. En arbetsmarknadsdag genomförd 

av skolan, torde vara ett utmärkt sätt för så väl revisionsbyråerna som studenterna att skapa 

både goda kontakter inför framtiden men också att studenterna skall få en mer realistisk 

syn på yrket i sig. För att mäta studenters exponering för revisionsbyråer i utbildningen, 

har följande frågor ställts:  

10. Har någon revisionsbyrå/ medarbetare på revisionsbyrå varit delaktiga i utbildningen 

(T.ex. via gästföreläsning)?  

10.1 Har du kommit i kontakt med revisionsbyråer på en arbetsmarknadsdag genomförd av 

skolan?  

 

Familj, släkt och vänner  

McDowall och Jackling (2010) menar att människor som finns runt omkring studenten, så 

som familj och vänner påverkar studentens förväntningar på revisionsprofessionen. 

Hutaibat (2012) menar i sin studie att det är en del faktorer som influerar studenter till att 

bli revisor, däribland påverkan av studentens familj och vänner. I studenternas val att arbeta 

inom revision menar Hutaibat (2012) att studenter influeras av sina närstående, där 68 

procent av de tillfrågade studenterna i undersökningen har påverkats av familj och vänner. 

En antydan finns således att familj, släkt och vänner påverkar studenters förväntningar på 

revisorn och dess arbete, vilket kan skapa både realistiska och orealistiska förväntningar. 

Följande tre frågor har ställts för att mäta om familj, släkt och/eller vänner har exponerat 

studenten för revision:  

11. Någon i min familj, släkt och/eller vänskapskrets arbetar eller har arbetat inom 

revisionsbranschen.  

11.1 Någon i min familj, släkt och/eller vänskapskrets arbetar eller har arbetat inom 

redovisningsbranschen. 

11.2 Någon i min familj, släkt och/eller vänskapskrets arbetar eller har arbetat i yrken där 

man kommer i kontakt med revisorer.  
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Professionsmarknadsföring  

Det finns olika sätt för studenter att bli exponerade för revisionsprofessionen. Ett av sätten 

är hur professionen marknadsförs, vilket sker på en del olika sätt. FAR:s generalsekreterare 

Dan Brännström driver en blogg där han ger sin syn på hur individer kan utveckla 

näringslivet och samhället. I tidningen Balans kan det läsas om redovisning och revision 

och den fria obundna debatt som äger rum. Tidningen Balans ges ut av FAR och speglar 

utvecklingen inom redovisnings- och revisionsbranschen, samt dess nytta för samhället och 

näringsliv. Civilekonomen är en tidning som tar upp relevanta ämnen för branschen. 

Tidningen ges ut i ett speciellt studentnummer som skickas hem till studenter i hela Sverige 

via post. Den bild som försöker förmedlas om professionen via tidningar och andra medier 

torde kunna påverka studenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och 

work-life balance. För att mäta studenters exponering för professionsmarknadsföring har 

följande frågor ställts:  

12. Följer du Dan Brännströms blogg?  

12.1 Läser du tidningen Balans?  

12.2 Läser du tidningen Civilekonomen?  

 

Byråns egen marknadsföring  

Jeacle (2008) menar att internet har blivit ett viktigt verktyg för revisionsbyråer när de skall 

marknadsföra sig själva. Vid rekryteringsprocesser är internet en viktig del, och det är ofta 

via internet jobbannonserna först hittas av de jobbsökande. Många gånger används internet 

istället för andra hjälpmedel och kanaler för att nå ut till allmänheten (Jeacle, 2008). En del 

byråer använder sig av sociala medier så som Instagram, Facebook, Twitter och Linkedin 

för att kunna marknadsföra sig. Användningen av sociala medier indikerar att internet är 

ett viktigt verktyg i revisionsbyråers marknadsföring. Low et al. (2016) menar att 

revisionsbyråerna behöver bli mer delaktiga i utbildningen på olika sätt, till exempel via 

seminarier och andra evenemang, för att skapa realistiska förväntningar hos studenterna. 

Indikationer finns kring att det är viktigt för revisionsbyråerna att besöka lärosätena för att 

sprida information, i hopp om att minska förväntningsgapet och locka studenter till att vilja 

arbeta inom yrket. Studentkvällar anordnade av revisionsbyråer torde vara ett bra sätt att 
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komma i kontakt med studenter och informera de om hur företaget fungerar och vad 

revisorn gör. För att mäta studenternas exponering för revisionsbyråernas egen 

marknadsföring, har följande frågor ställts:  

13. Har du kommit i kontakt med revisionsbyråers jobbannonser?  

13.1 Har någon revisionsbyrå besökt ditt lärosäte för att sprida information och/eller göra 

reklam för sin byrå?  

13.2 Har du deltagit i någon av revisionsbyråernas studentkvällar eller andra evenemang 

för studenter?  

13.3. Följer du någon revisionsbyrå via sociala medier (T.ex. Facebook, Twitter, Instagram, 

Linkedin)?  

4.3.3 Kontrollvariabler  

I enkäten har två demografiska kontrollvariabler (kön och ålder) mätts samt tre andra 

kontrollvariabler (lärosäte, inriktning och årskurs).  Kön är en dummy-variabel som mätts 

genom fråga 1, där (0) är man och (1) är kvinna. Ålder har mätts genom fråga 2, som är en 

öppen fråga där respondenterna själva har skrivit in sitt födelseår. Vilket lärosäte 

respondenterna tillhör har mätts i fråga 3, där de förbestämda svarsalternativen varit 

Högskolan Kristianstad samt Linköpings Universitet, kodade enligt följande: Högskolan 

Kristianstad (0) och Linköpings Universitet (1). I fråga 3a i enkäten har respondenternas 

inriktning på Kristianstad Högskola mätts genom de förutbestämda svarsalternativen 

redovisning och revision, bank och finans, internationellt företagande och marknadsföring 

samt valfri inriktning. Inriktningarna är kodade enligt följande: redovisning och revision 

(0), bank och finans (1), internationellt företagande och marknadsföring (2) samt valfri 

inriktning (3). För Linköpings Universitet har inriktning mätts genom fråga 3b, som är en 

öppen fråga i deras enkät, där de manuellt skrev in vilken inriktning de läser, då de väljer 

inriktning vid två olika tillfällen under sin utbildning. Vilken årskurs respondenterna läser 

har mätts i fråga 4 genom de förutbestämda svarsalternativen första år, andra år, tredje år 

och fjärde år. De förutbestämda svarsalternativen är kodade enligt följande: första år (1), 

andra år (2), tredje år (3) och fjärde år (4).  
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4.4 Svarsfrekvens 

Av undersökningens 259 enkätsvar, var 32 svar ofullständiga, där respondenten valt att 

antingen avbryta enkäten, glömt svara eller utlämnat någon fråga och/eller påstående. De 

ofullständigt ifyllda enkäterna torde kunna bero på att respondenten inte hade tid eller lust 

att fullfölja den, då den tog några minuter att besvara. Det kan också bero på att de inte 

förstod någon enskild fråga, påstående eller att det neutrala svarsalternativet ”4” kan liknas 

vid svaret ”vet ej”. Även om respondenterna inte svarat fullständigt på alla frågor och 

påståenden valdes samtliga svar att analyseras. Alla svar på enkäterna är därmed en del i 

analysen, men antalet svarande på varje fråga samt påstående varierar. Antalet svar kan 

anses vara relativt bra, då enkäten enbart delades ut till fyra klasser på Kristianstad 

Högskola och en klass på Linköpings Universitet. Enkäten delades ut på Kristianstad 

Högskola vid fem olika tillfällen. Vid det första utdelningstillfället på Högskolan 

Kristianstad var 58 respondenter från årskurs 3 närvarande, vilket resulterade i 56 

enkätsvar, motsvarande en svarsfrekvens på 96,5 procent. Under det andra 

utdelningstillfället var 63 respondenter från årskurs 3 närvarande. En del av studenterna 

hade svarat på enkäten vid första utdelningstillfället. 32 enkätsvar kom in under det andra 

utdelningstillfället, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 50,8 procent. Vid det tredje och 

fjärde utdelningstillfället valde alla närvarande respondenter från årskurs 1 att svara på 

enkäten. Totalt var 72 respondenter närvarande vid de olika tillfällena, vilket resulterar i en 

svarsfrekvens på 100 procent. Det sista utdelningstillfället resulterade i 79 enkätsvar. 

Närvarande var 81 respondenter från årskurs 2, vilket resulterar i en svarsfrekvens på 97,5 

procent. Webbenkäten var tillgänglig för 26 respondenter som läser redovisning och 

revision på Linköpings universitet. Det inkom 16 enkätsvar, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 61,5 procent. Webbenkäten var även tillgänglig för 15 respondenter som 

läser magisterprogrammet inom ekonomi på Högskolan Kristianstad, där endast en 

respondent svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 6,67 procent.  

4.5 Analysmetod 

För att analysera respondenternas svar på enkäterna används statistikprogrammet SPSS. I 

analysen har en konfidentsgrad på 95 procent använts, med en 5-procentig signifikansnivå. 

Enligt Körner och Wahlgren (2015) är en konfidentsgrad på 95 procent den vanligaste 

graden vid statistisk analys, då tillförlitligheten av analysen anses vara tillräckligt hög 
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(Körner & Wahlgren, 2015). I de kommande tabellerna har signifikansnivån på 10 procent 

markerats ut i samtliga tabeller, dock beaktas de som svagare samband och kommer endast 

nämnas kort i analysen. Utöver det kommer ingen djupare diskussion kring de svaga 

sambanden att göras.  

Även Cronbach Alpha’s test är gjort för att säkerställa reliabiliteten på måtten. Bryman och 

Bell (2011) beskriver att Cronbach`s Alpha-värdet sträcker sig mellan 0 och 1, där 0 innebär 

att det inte finns någon korrelation mellan variablerna medan 1 innebär att perfekt intern 

reliabilitet existerar mellan variablerna (Bryman & Bell, 2011). Acceptansnivån för vad 

som anses vara en korrelation är värdet 0,7 enligt Pallant (2013). Under arbetets gång 

uppstod problem vid Cronbach`s Alpha test på work-life balance. Det högsta värdet blev 

0,427, vilket gör att variablerna inte gick att slå ihop. Därför är variablerna kring work-life 

balance inte med i regressionsanalyserna som åskådliggörs i kapitel fem.  

För att förklara ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och 

work-life balance (beroende variabler) har multipel linjär regressionsanalys använts. 

Körner och Wahlgren (2015) beskriver att den multipla linjära regressionsanalysen används 

för att analysera sambandet mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler.  

4.6  Reliabilitet och validitet  

Vid användning av kvantitativ metod nämns termerna validitet och reliabilitet. Bryman och 

Bell (2011) beskriver att validitet innebär att forskaren mäter det som är ämnat att mätas, 

medan reliabilitet åsyftar till att studien mäts på ett tillförlitligt sätt. Reliabiliteten eller 

tillförlitligheten, av mätinstrumentet skall kunna testas genom att göra om studien och 

studien skall då få samma resultat som tidigare. Är resultaten mellan undersökningarna 

samstämmiga är det ett tecken på hög reliabilitet. I de fall en mätning inte ansetts vara 

reliabel, har inte heller validitet uppnåtts (Bryman & Bell, 2011). 

Under arbetet med denna studie och analysen av de regressionsanalyser som skapats fick 

vi vara kritiska kring validiteten. Vid genomförandet av regressionsanalysen där 

exponeringsvariablerna inte är summerade uppkom missvisande resultat. Då årskurs, 

lärosäte, VFU (allmän) och påbyggnadskurs inom redovisning korrelerade med varandra 

provades först att ta bort kontrollvariablerna årskurs och lärosäte. Borttagandet av 

kontrollvariablerna fick VIF-värdena att hamna inom acceptansnivån.  När de två 
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kontrollvariablerna exkluderades, blev VFU (allmän) negativt signifikant och VFU annan 

blev positivt signifikant. Då det kan vara svårt att förklara varför VFU (allmän) och VFU 

(annan) blev negativt respektive positivt signifikanta, fick vi tänka om ifall de verkligen 

mäter det som variablerna skall mäta, vilket är viktigt för validiteten. Variablerna VFU 

(allmän) och påbyggnadskurs i redovisning kan tänkas vara beroende av vilken årskurs 

samt lärosäte studenten läser på torde VFU (allmän) och påbyggnadskurs kunna mäta 

årskurs och inte exponeringen i sig. De mäter med andra ord fel saker, vilket gör att 

validiteten blir svagare. Därför valdes VFU (allmän) och påbyggnadskurs i redovisning att 

tas bort, vilket gjorde att VIF-värdena återigen hamnade under gränsvärdet och resultaten 

blev då mer rimliga. Variablerna mäter då rätt saker.  

Ett annat begrepp som tas upp frekvent i kvantitativ metod är generaliserbarhet. Enligt 

Bryman och Bell (2011) innebär generaliserbarhet att studiens resultat skall kunna 

appliceras på andra än de respondenter som deltagit i studien. Vilket betyder att urvalet 

skall återspegla populationen för bästa resultat. Studiens resultat indikerar att resultatet är 

generaliserbart på studenterna på Högskolan Kristianstad, då relativt många svar inkom 

från lärosätet.  Till en del är resultatet även generaliserbart på andra universitet men det 

hade krävts ett betydligt större antal svar och fler undersökningar på olika universitet, för 

att kunna anse att denna studie är generaliserbar på alla ekonomstudenter.   

Studien torde gå att återskapa, då merparten av påståendena i enkäten utformats med 

inspiration från tidigare forskning. Att olika typer av exponering som påverkar 

ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life 

balance har använts på liknande vis i tidigare forskning torde öka studiens validitet 

(Carcello et al., 1991; Phillips & Crain 1996; Steenackers et al., 2016).  

Genom att använda en webbaserad enkät underlättades hanteringen av insamlad data, 

vilken enkelt kunde exporteras direkt från enkäten till Excel och SPSS. Denscombe (2016) 

menar att genom en automatisering av inmatningsprocessen minimeras risken för 

inmatningsfel. Den del av enkäterna som samlades in i pappersform har skrivits in manuellt 

i Excel. Det finns då också en större risk att något blir fel på grund av den mänskliga 

faktorn, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Omfattningen av ett sådant eventuellt fel 

torde dock inte påverka studiens resultat nämnvärt.    
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4.7 Etiska beaktanden  

Forskningsetik är viktigt och bör tillämpas av alla forskare, då forskaren inte skall fullfölja 

sina intressen på bekostnad av dem som studeras (Denscombe, 2016). När en forskning 

genomförs finns det forskningsetiska koder som ger vägledning angående den typ av 

åtgärder som bör vidtas och de som måste undvikas. Det finns fyra huvudprinciper, vilka 

utgör grunden i de forskningsetiska koderna. De fyra huvudprinciperna är enligt 

Denscombe (2016):  

- Deltagarnas intressen skall skyddas  

- Deltagandet skall vara frivilligt och baserat på informerat samtycke  

- Forskare skall arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen 

- Forskningen skall följa den nationella lagstiftningen.  

Enkäten gjordes tillgänglig för respondenterna vid Linköpings Universitet via en länk som 

lades upp på deras kursyta, samma tillvägagångsätt även för magisterstudenterna på 

Högskolan Kristianstad. Enkäten delades också ut på Högskolan Kristianstad personligen, 

där vi besökte klasserna och förklarade syftet med enkäten och studien. Således har varje 

respondent inte godkänt att ta emot enkäten, men den var dock frivillig att genomföra. 

Respondenternas svar av enkäten har tolkats som ett medgivande till att vara med i 

undersökningen.  

Enkäterna har hanterats konfidentiellt och varsamt, så att informationen inte kommit i 

obehörigas händer, vilket även stått förklarat i följebrevet, som lades upp i samband med 

enkäten. Respondenterna har haft rätten att dra sig ur undersökningen när som helst, och 

de behövde därför inte fullfölja enkäten om de inte ville. Den nationella lagstiftningen kring 

hur en forskning får bedrivas har följts. 
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5. Empirisk analys  

I kapitlet empirisk analys presenteras först beskrivande statistik, därefter sammanslagning 

av variabler följt av multipel linjär regression och slutligen presenteras en sammanställning 

av modellen.  

5.1 Beskrivande statistik  

Totalt resulterade enkätundersökningen i 259 ifyllda enkäter, varav 32 var ofullständiga. I 

de ofullständiga enkäterna fattades det enbart svar på någon enstaka fråga, vilket inte torde 

ha någon större påverkan på studiens resultat. Därför togs de ofullständiga enkäterna med 

i analysen. Av alla enkäter besvarades 40,3 procent av män och 59,7 procent av kvinnor, 

vilket åskådliggörs i tabell 5.1. Utifrån tabellen kan då ses att nästan tre fjärdedelar av de 

svarande respondenterna är kvinnor. Då det inte finns någon information om hur 

fördelningen ser ut i verkligheten, är det svårt att se om fördelningen i kön återspeglar hela 

populationen.  

 

Tabell 5.1 Könsfördelning  

 Antal Andel 

Man  104 40,3 % 

Kvinna  154 59,7 % 

Totalt 258 100 % 

 

Av de 259 svarande på enkätundersökningen studerar 243 respondenter på Högskolan 

Kristianstad och 16 stycken på Linköpings Universitet. Högskolan Kristianstad är därmed 

det lärosäte som 93,8 procent av respondenterna läser vid. Endast 6,2 procent av de 

svarande respondenterna studerar på Linköpings Universitet, vilket beror på att enkäten 

enbart var tillgänglig för 26 respondenter på universitetet. Fördelning av respondenter från 

Högskolan Kristianstad och Linköpings Universitet visas i tabell 5.2.  
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Tabell 5.2 Fördelning lärosäte 

 Antal Andel 

Högskolan Kristianstad  243 93,8 % 

Linköpings Universitet  16 6,2 % 

Totalt  259 100 % 

   

För att kunna se vilken inriktning studenterna läser har två olika tillvägagångssätt använts 

i enkäten. Respondenterna på Högskolan Kristianstad hade fyra förutbestämda 

svarsalternativ att välja mellan. De respondenter som läser på Linköpings Universitet fick 

istället skriva vilken inriktning de läser i form av en öppen fråga. De två tillvägagångsätten 

valdes för att på Linköpings Universitet har studenterna möjlighet att välja inriktning vid 

olika tillfällen i utbildningen. Samtliga respondenter från Linköpings Universitet svarade 

att de läste inriktningen redovisning och revision, därför har deras svar inkluderats i 

kategorin redovisning och revision. I tabell 5.3 kan ses att 53,7 procent av respondenterna 

läser redovisning och revision, vilket är mer än drygt hälften av alla respondenter. 22,6 

procent av respondenterna läser bank och finans och 20,6 procent läser internationellt 

företagande och marknadsföring. Endast 3.1 procent av respondenterna läser den valfria 

inriktningen, vilket beror på att inriktningen endast går att välja under det första året. 

Därefter måste studenten välja bland de andra inriktningarna.   

 

Tabell 5.3 Fördelning inriktning  

Inriktning  Antal Andel  

Redovisning/revision  138 53,7 % 

Bank och finans 58 22,6 % 

Internationellt företagande och 

marknadsföring  

53 20,6 % 

Valfri inriktning  8 3,1 % 

Totalt  257 100 % 

 

Fördelningen gällande årskurs för respondenterna ses i tabell 5.4, vilken visar att det är 

relativt jämt fördelat mellan årskurs ett, två och tre. Antalet svarande från årskurs ett var 

28 procent, för årskurs två var det 30,7 procent och för årskurs tre var det 34,6 procent. Av 

alla svarande respondenter läste endast 6,6 procent årskurs fyra, vilket beror bland annat på 
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att de tillfrågade respondenterna i denna årskurs inte var lika många som i de övriga 

årskurserna, samt att enkäten endast lades ut på en kursyta och inte delades ut personligen.  

 

Tabell 5.4 Fördelning årskurs  

Årskurs Antal Andel  

1 72 28,0 % 

2 79 30,7 % 

3 89 34,6 % 

4 17 6,6 %  

Totalt  257 100 % 

 

I tabell 5.5 presenteras beskrivande statistik över ålder. Respondenterna fick i enkäten fylla 

i sitt födelseår, vilket var en öppen fråga. I SPSS skapades en ny variabel för ålder, där 

nuvarande år (2017) subtraherades med respondentens födelseår. I tabell 5.5 kan ses att 

åldern på respondenterna varierade mellan 20 år och 54 år med en medelålder på 23,70 år.  

 

Tabell 5.5 Beskrivande statistik för ålder  

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder 20 54 23,70 3,87 

 

För att skapa en överskådlig bild över respondenternas svar, visas samtliga respondenters 

svar i procentuell fördelning för respektive påstående. De fyra första påståendena är ställda 

som professionella förväntningar på revisionsprofessionen. Inspiration till de ställda 

påståendena är taget från Brante (2005; 2009) där tydliga kännetecken för professionen 

diskuteras. Utifrån de ställda påståendena fås en bild av hur stor andel av respondenterna 

som tycker att de kännetecken som är representerade för professionen stämmer överens 

med respondenternas egna förväntningar. För en professionell förväntning är det rimliga 

svaret ”7= instämmer helt”. I två kolumner till höger i tabellen åskådliggörs bokstäverna a 

och b. Hur stor andel som har svarat högt (5-7) visas i a-kolumnen, där en högre siffra 

representerar mer professionella förväntningar på revisionsprofessionen och i kolumn b är 

även den andelen som svarat ”4” inkluderat. Längst ut till höger i tabellen redovisas 

medelvärdet för varje påstående.  
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I tabell 5.6 kan ses att ungefär hälften (51,6 %) av respondenterna anser att 

revisionsprofessionen är ansvarsfylld. Brante (2005; 2009) poängterar i sin studie att en 

anledning till att professionen har hög belöning, är för att professionen anses vara 

ansvarsfyllda, tunga och svåra. Strax över en fjärdedel av respondenterna anser att 

revisionsprofessionen behövs för ett välfungerande samhälle. En anledning till att 

professionen får ta del av samhällets belöningssystem så som status och prestige anses vara 

för att revisionsprofessionen är betydande för samhällets välfärd (Brante, 2005;2009). 15, 

5 procent av respondenterna instämmer helt gällande att revisionsprofessionen är 

förknippad med status och prestige. De flesta respondenter har svarat ”4= vet ej” eller 

svarsalternativ ”5”, vilket kan tolkas som att de delvis instämmer till att 

revisionsprofessionen är förknippad med status och prestige, vidare visar medelvärdet att 

studenter förknippar revisionsprofessionen minst med status och prestige. Även 

påståendena om välfungerande samhälle och intellektuellt utmanande visar att 

respondenterna delvis instämmer med påståendena. Medelvärdet för varje påstående i 

tabellen visar att studenter överlag förknippar revisionsprofessionen med att vara 

ansvarsfylld.  

Tabell 5.6 Sammanställning av enkätsvar vad gäller professionen  

a: Andelen respondenter som har professionella förväntningar.  

b: Andelen respondenter som har professionella förväntningar + andelen som svarat ”4”.  

×̅: Medelvärde  

 

 

Alla svar i %  1 2 3 4 5 6 7 a b ×̅ 

Jag anser att revisionsprofessionen 

är förknippad med status och 

prestige 

1,9  3,9 11,2 20,9 29,5 17,1 15,5 62,1 83,0 4,85 

Jag anser att revisionsprofessionen 

har en betydande roll för ett 

välfungerande samhälle 

0,0 2,7 3,1 16,7 26,7 23,3 27,5 77,5 94,2 5,47 

Jag anser att revisionsprofessionen 

är intellektuellt utmanande  

0,4 3,1 4,7 15,9 29,8 26,4 19,8 76,0 91,9 5,30 

Jag anser att revisionsprofessionen 

är ansvarsfylld 

0,4 0,4 1,6 6,2 13,6 26,4 51,6 91,6 97,8 6,17 
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En sammanställning av respondenternas förväntningar angående arbetet i sig kan ses i 

tabell 5.7. En del av de påståendena i tabellen är ställda som mer rimliga än andra 

påståenden. De påståenden som är fet-markerade anses vara orimliga. För ett orimligt 

påstående är det rimliga svaret ”1= instämmer inte alls”, medan ”7= instämmer helt” är det 

orimliga. Om respondenterna har svarat 5-7 på ett orimligt påstående, indikerar det att 

studenterna har orealistiska förväntningar om det som påståendet berör. Svarar däremot 

respondenten ”1= instämmer inte alls” på ett rimligt påstående, där det rimliga svaret är 

”7= instämmer helt”, indikerar det att studenten har orealistiska förväntningar på det som 

påståendet berör.  

Till höger i tabellen (se tabell 5.7) åskådliggörs bokstäverna a och b, där a står för andelen 

orealistiska förväntningar (exempelvis om respondenterna svarat 5-7, där det rimliga svaret 

är 1) och b är andelen orealistiska förväntningar adderat med andelen som svarat ”4”. Att 

svarsalternativet ”4” tas med beror på att det anses vara neutralt och har i studien, tolkats 

som ett ”vet ej” alternativt ”varken eller”-svar. I utformandet av tabellen har inspiration 

hämtats från Phillips och Crain (1996, s. 23-24).  

I tabell 5.7 kan ses att 37, 5 procent av respondenterna svarade ”4” på påståendet att 

revisorer har mycket kontakt med kunder under sitt första år. Adderas sedan andelen som 

svarat orealistiskt, visar resultatet att 68,7 procent har orealistiska förväntningar på 

revisorns kontakt med kunder under första året. Vad gäller påståendena om att revisorn 

förväntas att rekrytera nya kunder till revisionsbyrån och att revisorn arbetar ensam så är 

de orealistiska förväntningarna något lägre jämfört med revisorns kontakt med kunder. 

Ändå indikerar respondenternas svar att drygt en fjärdedel (25, 5 % och 25,9 %) har 

orealistiska förväntningar på de två påståendena. Det påstående som sticker ut från övriga, 

med högst orealistiska förväntningar, är påstående gällande att revisorn arbetar mestadels 

med siffror. Av respondenternas svar, kan det utläsas att 54, 6 procent har orealistiska 

förväntningar, adderas dessutom de som inte tog ställning, visar tabellen att 80,4 procent 

av de tillfrågade anser att revisorn mestadels arbetar med siffror. Även medelvärdet som är 

relativt högt när det egentligen borde vara lågt, visar att studenterna har orealistiska 

förväntningar beträffande att revisorn mestadels arbetar med siffror. I en tidigare studie 

gjord av Cernusca och Balaciu (2015) är den traditionella bilden av en revisor, en man som 

arbetar på ett enformigt sätt med siffror och figurer. Den bild av revisorn verkar stämma 
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överens med den bild studenterna har som medverkat i denna studie.  I tabellen kan även 

ses att studenterna har mest realistiska förväntningar kring att revisorns arbetsdag kretsar 

mycket kring kommunikation. Medelvärdet för påståendet att revisorns arbetsdag kretsar 

mycket kring kommunikation är relativt högt, vilket precis som tidigare indikerar att 

studenter har realistiska förväntningar angående påståendet.  I en studie gjord av Carcello 

et al. (1991) anser studenter att färdigheter i kommunikation och hur individer förhåller sig 

till andra människor är viktigt för att lyckas inom branschen.  

Tabell 5.7 Sammanställning av enkätsvar vad gäller arbetet i sig  

a: Andelen av respondenterna som har orealistiska förväntningar på det ställda påståendet.  

b: Andelen respondenter som har orealistiska förväntningar på det ställda påståendet + den andel som 

svarat ”4”.  

×̅: Medelvärde  

Sammanställningen av respondenternas förväntningar kring work-life balance kan ses i 

tabell 5.8. Likt tabell 5.7 åskådliggörs bokstäverna a och b, där a står för andelen 

orealistiska förväntningar (exempelvis om respondenterna svarat 5-7, där det rimliga svaret 

är 1) och b är andelen orealistiska förväntningar adderat med andelen som svarat ”4”. 

I tre av påståendena som rör work-life balance visar studenterna att de överlag har 

realistiska förväntningar beträffande att revisorn arbetar i snitt mer än 40 timmar, att 

Alla svar i % 1 2 3 4 5 6 7 a b ×̅ 

Under första året som revisor, 

har revisorn mycket kontakt 

med kunder 

6,6 8,6 16,0 37,5 17,2 9,8 4,3 31,2 68,7 3,96 

Som revisor förväntas du 

rekrytera nya kunder till 

revisionsbyrån 

3,5 9,8 12,2 28,6 21,6 16,5 7,8 25,5 54,1 4,36 

Revisorer jobbar till största 

del vid sitt skrivbord 

5,2 13,5 17,5 21,0 16,7 15,9 10,3 42,9 63,9 4,19 

En stor del av revisorns dagliga 

arbete handlar om att 

kommunicera  

2,0 3,1 9,0 20,7 22,3 29,7 13,3 14,1 34,8 5,0 

Revisorn jobbar mestadels 

med siffror 

3,9 3,5 12,1 25,8 23,0 20,7 10,9 54,6 80,4 4,66 

Revisorn jobbar vanligtvis 

ensam och inte så mycket i 

grupp 

16,1 14,5 19,6 23,9 11,8 10,6 3,5 25,9 49,8 3,47 
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revisorn arbetar övertid 1 januari till 15 april, samt att arbetsbelastningen för en revisor är 

jämn, vilket även medelvärdet antyder. Noterbart är att majoriteten av respondenterna har 

svarat ”4= vet ej” på de tre påståendena. Vidare visar tabellen att respondenterna har mer 

orealistiska förväntningar gällande att revisorn själv får bestämma arbetstider och att 

revisorn arbetar kortare tid under sommarhalvåret. Här har 29, 2 procent respektive 25, 8 

procent orealistiska förväntningar. Adderas även de som har svarat ”4= vet ej”, ligger 

andelen respondenter som har orealistiska förväntningar på 61,9 procent respektive 59,0 

procent.  

Tabell 5.8 Sammanställning över enkätsvar vad gäller work-life balance 

a: Andelen av respondenterna som har orealistiska förväntningar på det ställda påståendet.  

b: Andelen respondenter som har orealistiska förväntningar på det ställda påståendet + den andel som 

svarat ”4”.  

×̅: Medelvärde  

I tabell 5.9 visas antalet och andelen respondenter som svarat ja respektive nej på frågorna 

samt påståendena i enkäten som berör exponering. Av respondenterna har 87,7 procent 

arbetslivserfarenhet sedan tidigare som till exempel sommarjobb och heltidstjänst men 

endast 8,6 procent av respondenterna har arbetslivserfarenhet inom området revision. 65,5 

procent av respondenterna har under sin utbildning genomgått VFU eller praktik, men även 

här kan ses att endast 11,1 procent av respondenterna har gjort VFU inom området revision. 

61,7 procent av respondenterna har inte läst en kurs inom revision, vilket kan tänkas bero 

på att kursen endast ges under utbildningens tredje år. Däremot läses grundkurs i 

Alla svar i %     1 2 3   4 5 6 7   a b      ×̅ 

Arbetet som revisor innebär 

att man själv får bestämma 

över sina arbetstider 

8,2 14,4 15,6 32,7 17,5 8,6 3,1 29,2 61,9 3,75 

Revisorn arbetar i snitt mer än 

40 timmar i veckan 

1,6 

 

2,4 5,9 29,5 24,4 20,5 15,7 9,9 39,4 4,97 

Arbetet som revisor innebär att 

revisorer ofta arbetar övertid 

från 1 januari till 15 april 

2,4 3,5 3,9 19,6 20,4 23,5 26,7 9,8 29,4 5,29 

Arbetet som revisor innebär 

jämn arbetsbelastning 

18,4 23,4 21,1 24,2 7,0 5,1 0,8 12,9 37,1 2,96 

Arbetet som revisor innebär 

kortare arbetstid under 

sommarhalvåret 

3,9 8,2 13,7 33,2 14,1 14,5 12,5 25,8 59,0 4,39 
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redovisning under det första året på utbildningen, och därmed är andelen respondenter som 

läst kursen 97,2 procent.  

Det kan även ses i tabellen att 42,3 procent respektive 54,5 procent av respondenterna har 

någon i sin familj, släkt eller vänskapskrets som arbetar eller har arbetat inom redovisning 

och/eller revision. Hela 77,2 procent av respondenterna har någon i sin familj, släkt eller 

vänskapskrets som har ett yrke eller har arbetet inom ett yrke där de kommer i kontakt med 

revisorer. Att studenterna har en närstående med en koppling till revision alternativt en 

revisor kan tänkas vara en av anledningarna till att respondenterna sedan själva väljer att ta 

en examen inom redovisning och revision, vilket även påpekas i studien gjord av Hutaibat 

(2012). Endast 6,7 procent av respondenterna följer Dan Brännströms blogg och 13, 4 

procent läser tidningen Balans. Desto fler respondenter 41,9 procent läser tidningen 

Civilekonomen. Anledningen till att det är relativt många som läser tidningen 

Civilekonomen kan bero på att det är en tidning som skickas hem gratis till studenter i hela 

Sverige (Johansson, 2017). Exponering för revisionsprofessionen i form av tidningar och 

andra medier torde vara mer kopplat till aktiv exponering. Att läsa en tidning är något 

studenten utsätter sig själv för och är därmed inget den blir utsatt för. Är studenten 

intresserad av ämnet redovisning och revision är chansen större att studenten läser 

tidningen av egen vilja.  
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Tabell 5.9 Antal och andel ja respektive nej på varje ställt påstående/fråga. 

 Antal Antal 

JA  

Andel 

JA 

Antal 

NEJ 

Andel 

NEJ 

Har du arbetslivserfarenhet till exempel sommarjobb, 

deltidsjobb, heltidstjänst etc.?  

253 222 87,7 % 31 12,3% 

Har du arbetslivserfarenhet inom revision?  255 22 8,6 % 233 91,4 % 

Har du arbetslivserfarenhet inom redovisning? 255 59 23,1 % 196 76,9 % 

Har du genomgått VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 

eller praktik i samband med din ekonomiutbildning? 

255 167 65,5 % 88 34,5 % 

Har du genomfört VFU:n på en revisions-

/redovisningsbyrå? 

253 28 11,1 % 225 88,9 % 

Har du genomfört VFU:n på en ekonomiavdelning eller 

liknande avdelning, där arbetet är kopplat till revision? 

254 99 39,0 % 155 61,0 % 

Har du läst Redovisning 1 (grundkurs i redovisning)? 254 247 97,2 % 7 2,8 % 

Har du läst Redovisning 2 (påbyggnadskurs i redovisning)?  254 63 24,8 % 191 75,2 % 

Har du läst en kurs i Revision? 253 97 38,3 % 156 61,7 % 

Har någon revisionsbyrå/medarbetare på revisionsbyrå varit 

delaktig i utbildningen (t.ex. via gästföreläsning)? 

252 123 48,8 % 129 51,2 % 

Har du kommit i kontakt med revisionsbyråer på en 

arbetsmarknadsdag genomförd av skolan? 

253 124 49,0 % 129 51,0 % 

Någon i min familj, släkt och/eller vänskapskrets arbetar 

eller har arbetat inom revisionsbranschen 

253 107 42,3 % 146 57,7 % 

Någon i min familj, släkt och/eller vänskapskrets arbetar 

eller har arbetat inom redovisningsbranschen 

253 138 54,5 % 115 45,5 % 

Någon i min familj, släkt och/eller vänskapskrets arbetar 

eller har arbetat i yrken där man kommer i kontakt med 

revisorer 

254 196 77,2 % 58 22,8 % 

Följer du någon revisionsbyrå via sociala medier (t.ex. 

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin)? 

254 84 33,1 % 170 66,9 % 

Följer du Dan Brännströms blogg? 253 17 6,7 % 236 93,3 % 

Läser du tidningen Balans? 254 34 13,4 % 220 86,6 % 

Läser du tidningen Civilekonomen? 253 106 41,9 % 147 58,1 % 

Har du kommit i kontakt med revisionsbyråernas 

jobbannonser? 

253 140 55,3 % 113 44,7 % 

Har någon revisionsbyrå besökt ditt lärosäte för att sprida 

information och/eller göra reklam för sin byrå? 

252 176 69,8 % 76 30,2 % 

Har du deltagit i någon av revisionsbyråernas studentkvällar 

eller andra evenemang för studenter? 

253 50 19,8 % 203 80,2 % 
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I tabell 5.10 åskådliggörs exponeringspoängen för den totala exponeringen. Har 

ekonomstudenterna svarat ”nej” på alla frågor och påståenden i enkäten som handlar om 

exponering, får studenten noll poäng. Har däremot studenten svarat ”ja” på samtliga frågor 

och påståenden får denna 21 poäng. Ekonomstudenterna i undersökningen har i genomsnitt 

nio exponeringspoäng, vilket innebär att studenterna exponerats för knappt hälften av de 

olika typer av exponering som tagits upp i enkäten.  

 

Tabell 5.10 Beskrivande statistik för total exponering  

 Minimum  Maximum  Medelvärde  Standardavvikelse  

Total exponering  2,0      21,0      9,1701          3,51783 

 

5.2 Sammanslagning av variabler  

I modell 3.1 illustreras olika typer av exponering som studenter exponeras för, som i sin tur 

antas påverka studenternas förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-

life balance. Modellen testas med de beroende variablerna indelade i tre större kategorier, 

medan den oberoende variabeln kommer att testas både som enskilda variabler (i form av 

olika typer av exponering) och som en summerad variabel (total exponering). Variabeln 

total exponering skapades för att kunna se respondenternas totala exponering för 

revisionsprofessionen utifrån hur många ja respektive nej respondenterna svarade på de 

olika frågorna och påståendena i enkäten. Total exponering kan således ses som ett index, 

där exponeringspoängen (summan av antal ”ja”) indikerar hur mycket respondenterna har 

exponerats för revisionsprofessionen på olika sätt.  

För att få slå ihop variabler till större kategorier krävs det att variablerna mäter samma sak. 

Genom att använda Cronbach’s Alpha går det att testa ifall variablerna går att slå ihop eller 

ej. Cronbach Alpha-värdet sträcker sig mellan 0 och 1, där 0 innebär att det inte finns någon 

korrelation mellan variablerna medan 1 innebär att perfekt intern reliabilitet existerar 

mellan variablerna (Bryman & Bell, 2011). Acceptansnivån för vad som anses vara en 

korrelation är värdet 0,7 enligt Pallant (2013). 

Eftersom vissa påståenden är ställda som rimliga och vissa som orimliga, och därmed kan 

”instämmer helt” betyda olika saker beroende på vilket påstående som besvarats. De 

påståenden som är orimliga (bestämma över arbetstider, jämn arbetsbelastning, revisor 
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jobbar med siffror, revisor jobbar ensam och revisor sitter mestadels vid skrivbordet) är 

därför vända för att motsvara de andra svarsskalorna.  

Alpha-värdena åskådliggörs i tabell 5.11 nedan. Noterbart är att andra raden i tabellen som 

rör arbetet i sig, visar ett Alpha på 0,675. Det upptäcktes vid sammanslagningen att två av 

de ställda påståendena kunde vara problematiska, vilka är ”under första året som revisor, 

har revisorn mycket kontakt med kunder” samt ”som revisor förväntas du att rekrytera nya 

kunder till revisionsbyrån”. Anledningen till att det första påståendet ”under första året som 

revisor, har revisorn mycket kontakt med kunder” kan vara problematiskt är för att det kan 

tolkas olika. En alternativ tolkning kan vara att respondenterna tolkat påståendet som att 

det är under det första året som den auktoriserade revisorn har mycket kontakt med kunder. 

Ytterligare en tolkning av påståendet kan vara att själva ordet revisor kan tolkas som 

revisorsassistent och att det då är denne som har mycket kontakt med kunder under sitt 

första år på byrån. Viss osäkerhet kan även finnas kring vad som menas med begreppet 

”kontakt”.  Beroende på hur frågan tolkas kan svaren således bli olika. Det andra påståendet 

”Som revisor förväntas du rekrytera nya kunder” kan vara problematiskt för att det mer 

handlar om förväntningar som revisionsbyrån har på de anställda och berör egentligen inte 

hur själva arbetet i sig ser ut. Då de två påståendena visade sig vara problematiska valdes 

de att tas bort, vilket gav ett nytt Alpha-värde på 0,751. Vad gäller work-life balance var 

0,427 det högsta Alpha-värdet som kunde fås fram, vilket är lägre än acceptansnivån 0,7. 

Det kan således konstateras att påståendena i work-life balance inte mäter samma sak, och 

kan därför inte slås samman. Kategorin work-life balance kommer därför inte att analyseras 

vidare. 

Tabell 5.11 Cronbach`s Alpha- värde för sammanslagna variabler 

 Cronbach´s Alpha                     Antal   

Professionen  ,784 4 

Arbetet i sig  ,675 6 

Arbetet i sig ▲ ,751 4 

Work-life balance  ,427 5 

▲= Arbetet i sig utan variablerna ”mycket kontakt med kunder” och ”rekrytera nya kunder”.  

 

Inför genomförandet av den multipla linjära regressionen har en av kontrollvariablerna 

kodats om. Variabeln inriktning har döpts om till RR-inriktning, där inriktningarna har 



   Olofsson & Zettervall 

57 

 

kodats om till 1= redovisning och revision och 0= annan inriktning (”bank och finans”, 

”internationellt företagande och marknadsföring” och ”valfri inriktning”) 

5.3 Korrelationsmatris  

En korrelationsmatris testar ifall det finns korrelationer hos modellens olika variabler. 

Korrelationer mellan olika variabler visar på positiva eller negativa samband (Körner & 

Wahlgren, 2015).  

I tabell 5.12 åskådliggörs en korrelationsmatris där de oberoende variablerna är summerade 

i en ny variabel (total exponering) samt de beroende variablerna är hopslagna i två olika 

kategorier benämnda som professionen och arbetet i sig. Testet antyder att det finns ett 

samband mellan professionen och exponering. Korrelationsmatrisen indikerar även ett 

samband mellan arbetet och exponeringen. Variabeln RR-inriktning indikerar ett samband 

så väl mellan den oberoende variabeln exponering och de beroende variablerna 

professionen och arbetet i sig. En korrelationsmatris där de beroende variablerna inte är 

hopslagna finns i bilaga 3, tabell 5.13. I bilaga 4 åskådliggörs en korrelationsmatris (se 

tabell 5.14) där de oberoende variablerna inte är summerade.  Det finns ingen indikation att 

multikollinearitet föreligger i de olika matriserna då inget värde överstiger 0,7. Enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009) finns det endast anledning att bekymra sig om det finns 

korrelationer som överstiger 0,7.  

Tabell 5.12 Korrelationsmatris, beroende variablerna sammanslagna och oberoende variablerna summerade 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; *p < 0,05; † p < 0,10 

 

Variabel   Profession Arbetet Exponering RR_inr Ålder Kön Lärosäte Årskurs 

Profession 1        

Arbetet  ,314*** 1       

Exponering ,192** ,325*** 1      

RR_inr  ,346*** ,439*** ,293*** 1     

Ålder  0,061 0,112† ,130* ,148* 1    

Kön  0,112† -0,017 -0,05 ,144* -0,02 1   

Lärosäte  0,118† ,250*** ,257*** ,239*** ,174** 0,015 1  

Årskurs  -0,007 ,178** ,582*** ,140* ,250*** -0,058 ,503*** 1 
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5.4 Multipel linjär regression  

Modellen (se modell 3.1) innehåller flera olika typer av exponering, som antas påverka de 

beroende variablerna (revisionsprofessionen och arbetet i sig), vilket gör att multipel linjär 

regressionsanalys har använts.     

Ett problem som kan uppstå vid multipel linjär regression är multikollinearitet, vilket 

beskrivs som relationen mellan de oberoende variablerna. Om de oberoende variablerna är 

starkt korrelerade existerar multikollinearitet. I en multipel linjär regression är inte 

multikollinearitet önskvärt och det bidrar inte heller till en god regressionsmodell. Därför 

bör regressionsmodellen ses över för att säkerställa att ingen multikollinearitet finns 

(Pallant, 2013). Visar det sig att det existerar hög korrelation mellan två förklarande 

variabler bör endast den ena ingå i regressionsmodellen. Anledningen är att 

regressionsmodellen blir enklare, samt att modellen blir mer tillförlitlig (Körner & 

Wahlgren, 2015). Ett annat sätt att kontrollera om det föreligger multikollinearitet är att 

titta på VIF-värdet (Variance Inflation Factors). Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är ett 

vanligt gränsvärde för multikollinearitet VIF-värden över 2,5.  

5.4.1 Förväntningar på professionen  

I tabell 5.15 finns en sammanställning av den multipla linjära regressionen gjord på den 

beroende variabeln profession. De oberoende variablerna samt kontrollvariablerna 

förklarar 13,1 procent av variationen i förväntningar på professionen. RR-inriktning och 

exponering är de faktorer som har en signifikant påverkan på förväntningarna på 

professionen.  

Tabell 5.15 Multipel linjär regression för professionen, där exponering är summerad  

 Professionen  

Variabler  Stand.Beta Standardfel  

Kön  0,060 0,123 

Ålder   0,045 0,016 

Lärosäte  0,091 0,290 

Årskurs -0,165† 0,092 

RR-inriktning   0,272*** 0,133 

Exponering   0,197* 0,022 

Konstant   4,672*** 0,396 

F-värde  6,916***  

Justerad R2  0,131  

VIF-värde, högsta  2,003  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; *p < 0,05; † p < 0,10  
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Variabeln RR-inriktning är positivt signifikant, vilket antyder att de studenter som läser 

inriktningen mot redovisning och revision har mer professionella förväntningar på 

revisionsprofessionen än övriga inriktningar. En anledning till att de studenterna har mer 

professionella förväntningar kan vara att de studenter som läser inriktningen mot 

redovisning och revision kommer i kontakt med revisionsprofessionen mer än övriga 

inriktningar. Ytterligare en anledning till att de som läser inriktningen redovisning och 

revision har mer professionella förväntningar på professionen kan vara att de som vill 

arbeta inom revisionsprofessionen ser det som ett mer professionellt yrke.  

 

Exponering är positivt signifikant, vilket antyder att desto mer studenterna exponeras för 

olika typer av exponering desto mer professionella förväntningar har de på 

revisionsprofessionen. När studenter exponeras för olika typer av exponering för 

revisionsprofessionen torde studenten få en bild av hur revisionsprofessionen framställs, 

vilket vidare kan kopplas till hur de själva anser att revisionsprofessionen är. Enligt Fischer 

och Greitemeyer (2010) leder upprepad exponering för ett objekt till en ökad positiv 

uppfattning av det exponerade objektet.  

 

Årskurs visas svagt negativt signifikant i tabellen, vilket indikerar att de studenter som läser 

högre årskurser har mindre professionella förväntningar på professionen. Det kan tänkas 

bero på att studenter blir mer kritiska under sin utbildning, då källkritik är en viktig del i 

olika former av examinationer.  

 

I tabell 5.16 åskådliggörs en sammanställning över den multipla linjära regressionsanalysen 

för professionen. Till skillnad från tabell 5.15 är inte exponeringsvariablerna summerade, 

utan mäter här olika typer av exponering. När modellen först testades visades för höga VIF-

värden på fyra variabler. De variabler som hade för höga VIF-värden var lärosäte, årskurs, 

VFU (allmän) och påbyggnadskurs inom redovisning. De oberoende variablerna VFU 

(allmän) och påbyggnadskurs inom redovisning är borttagna. De togs bort för att de 

påverkade VIF-värdena på kontrollvariablerna årskurs och lärosäte, så att de översteg 2,5. 

Kontrollvariablerna årskurs och lärosäte kan antas ha ett starkt samband med de oberoende 

variablerna VFU (allmän) och påbyggnadskurs inom redovisning eftersom de oberoende 

variablerna (VFU och påbyggnadskurs) är kopplade till vilken årskurs och vilket lärosäte 
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respondenterna tillhör. Därför kan VFU (allmän) och påbyggnadskurs inom redovisning 

antas mäta årskurs och lärosäte istället för exponeringen i sig.   

Efter borttagandet av VFU (allmän) och påbyggnadskurs inom redovisning, hamnade VIF-

värdena på årskurs och lärosäte under gränsvärdet 2,5.  

De oberoende variablerna förklarar 14,8 procent av variationen i förväntningar på arbetet i 

sig. De variabler som har en signifikant påverkan på förväntningarna kring professionen är 

RR-inriktning, arbetslivserfarenhet och studentkväll.  

 

Tabell 5.16 Multipel linjär regression för professionen, där exponering ej är summerad 

Professionen    

Variabler Stand.Beta Standardfel 

Kön   0,078 0,128 

Ålder   0,075 0,016 

Lärosäte   0,093 0,334 

Årskurs -0,150† 0,097 

RR-inriktning  0,246*** 0,147 

Arbetslivserfarenhet -0,162* 0,207 

Arbetslivserfarenhet revision  0,048 0,247 

Arbetslivserfarenhet redovisning   0,009 0,172 

VFU revision -0,067 0,216 

VFU annan  0,121† 0,142 

Grundkurs i redovisning  0,117† 0,393 

Kurs i revision  0,028 0,142 

Byrå delaktig i utbildningen -0,008 0,140 

Arbetsmarknadsdag  0,030 0,148 

Familj revision  0,082 0,148 

Familj redovisning -0,096 0,148 

Familj kontakt revisor  0,064 0,160 

Sociala medier  0,091 0,152 

Dan Brännström blogg -0,057 0,275 

Tidningen Balans  0,077 0,214 

Tidningen Civilekonomen  0,057 0,126 

Jobbannons -0,033 0,148 

Reklam  0,017 0,154 

Studentkväll  0,159* 0,182 

Konstant  4,285*** 0,579 

F-värde  2,706***  

Justerad R2   0,148  

VIF-värde, högsta  2,288  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; *p < 0,05; † p < 0,10 
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Variabeln RR- inriktning är även här positiv signifikant, vilket precis som tidigare antyder 

att de studenter som läser inriktningen redovisning och revision har mer professionella 

förväntningar på revisionsprofessionen än de studenterna som läser någon av de andra 

inriktningarna.  

Vidare kan det i tabellen ses att arbetslivserfarenhet är negativt signifikant. Det betyder att 

de studenter som har tidigare arbetslivserfarenhet har mindre professionella förväntningar 

jämfört med de studenter som saknar arbetslivserfarenhet.  

 

Variabeln studentkväll är positivt signifikant, vilket indikerar att de studenter som 

medverkat på en studentkväll genomförd av byråerna själva har mer professionella 

förväntningar än de studenter som inte medverkat på liknande evenemang. När studenterna 

är ute på byråerna och träffar revisorerna ute på deras arbetsplats har revisorerna chans till 

att förklara vad revisionsarbetet innebär samt hur professionen framställs. Revisorerna 

torde även kunna påverka studenternas förväntningar på professionen i form av att 

framställa sig som annat än tråkiga siffernissar. I en studie gjord av McDowall och Jackling 

(2010) framställs revisorn som en grå, tråkig siffermaskin, vilket torde vara något som de 

flesta revisorer vill motbevisa. En studentkväll för studenter där de får komma i nära 

kontakt med revisorer kan antas vara ett utmärkt sätt att ändra denna bild på.  

 

Som kan ses i tabellen är årskurs svagt negativt signifikant, vilket antyder att de studenter 

som läser i högre årskurser har mindre professionella förväntningar än de studenter som är 

i början av deras utbildning. VFU annan är svagt positivt signifikant, vilket indikerar att de 

studenter som haft VFU på en ekonomiavdelning eller liknande avdelning där arbetet varit 

kopplat till revision har mer professionella förväntningar på revisionsprofessionen jämfört 

med övriga studenter. Variabeln grundkurs i redovisning är även den svagt positivt 

signifikant. Det indikerar att de studenter som läst redovisning i form av en grundkurs har 

mer professionella tankar kring revisionsprofessionen än de som inte har läst kursen.  

 

5.4.2 Förväntningar på arbetet i sig  

Nedan i tabell 5.17 finns en sammanställning av den multipla linjära regressionen utförd 

på den beroende variabeln arbetet i sig. 24,2 procent av variationen i förväntningar på 
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arbetet i sig förklaras av modellen. De faktorer som har en signifikant påverkan på 

förväntningar kring arbetet i sig är lärosäte, RR-inriktning och exponering.    

 

Tabell 5.17 Multipel linjär regression för arbetet i sig, där exponering är summerad  

 

 Arbetet i sig  

Variabler  Stand.Beta Standardfel  

Kön -0,042 0,140 

Ålder   0,002 0,018 

Lärosäte  0,150* 0,328 

Årskurs -0,102 0,105 

RR-inriktning   0,352*** 0,152 

Exponering   0,252** 0,025 

Konstant   3,246*** 0,455 

F-värde 13,217***  

Justerad R2  0,242  

VIF-värde, högsta  2,031  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; *p < 0,05; † p < 0,10 

 

Variabeln lärosäte är positivt signifikant, vilket betyder att de studenter som läser på 

Linköpings Universitet har mer realistiska förväntningar på arbetet i sig än de studenter 

som läser på Högskolan Kristianstad. Linköpings Universitet har en delkurs (7,5 hp) 

specifikt kring området revision och torde då få mer kunskap i ämnet (Linköpings 

Universitet, 2017). På Högskolan Kristianstad ingår revisionsdelen (3,5 hp) i en annan kurs 

och torde därför inte vara lika omfattande som kursen på Linköpings Universitet. 

Revisionsdelen på Högskolan Kristianstad tar mestadels enbart upp revisorns oberoende 

och dess ansvarsområden och inte specifikt något om arbetet i sig (Högskolan Kristianstad, 

2017). Detta torde kunna vara en andra anledning till att respondenterna från Linköpings 

Universitet har mer realistiska förväntningar på arbetet i sig.  

RR-inriktning är positivt signifikant, vilket indikerar att de studenter som läser inriktningen 

redovisning och revision har mer realistiska förväntningar på arbetet i sig än de studenter 

som läser andra inriktningar.  

 Den tredje variabeln är exponering, vilken är positivt signifikant, vilket talar för att desto 

mer en student exponerats för revisionsprofessionen desto mer realistiska förväntningar har 

studenten på arbetet i sig. Detta torde bero på att studenten får en bättre uppfattning om vad 

en revisor verkligen gör i sitt arbete när studenten kommer i kontakt med revisorn på olika 

sätt. Att studenter måste exponeras för revision för att få mer realistiska förväntningar 
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poängteras av Carcello et al. (1991) som menar att utbildningen måste förse studenter med 

bättre kunskap om vad revisionsyrket innebär. Även Phillips och Crain (1996) belyser att 

realistiska förväntningar skapas hos studenterna genom att studenterna exempelvis 

genomgår någon typ av praktik ute på revisionsbyråer. I enlighet med Phillips och Crain 

(1996) menar Ali et al. (2008) att studenter får mer realistiska förväntningar på arbetet i sig 

om studenterna får komma i kontakt med arbetsuppgifterna ute på en revisionsbyrå. En typ 

av praktik kan vara VFU, där studenten samverkar med ett företag eller organisation. Tack 

vare deltagandet i en VFU-kurs menar en student i en studie gjord av Agevall et al. (2016) 

att VFU gav denne ny kunskap om hur saker och ting fungerar i verkligheten. Studenten 

ansåg sig också ha fått kunskap om vad en revisor gör (Agevall et al., 2016). Andra typer 

av exponering som kan bidra till mer realistiska förväntningar på arbetet i sig är hur 

revisionsbyråerna marknadsför sig. Somliga byråer använder sig av ”student”-tv där korta 

videoklipp visar hur personalen arbetar (Jeacle, 2008).   

I tabell 5.18 ses en sammanställning av den multipla linjära regressionen för arbetet i sig. 

Precis som i tabell 5.17 är inte exponeringsvariablerna summerade. Variablerna VFU 

(allmän) och påbyggnadskurs inom redovisning är borttagna. De oberoende variablerna 

förklarar 30,4 procent av variationen i förväntningar på arbetet i sig. De variabler som har 

en signifikant påverkan på förväntningarna kring arbetet i sig är RR-inriktning, VFU 

revision, familj kontakt med revisor, sociala medier och studentkväll.  
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Tabell 5.18 Multipel linjär regression för arbetet i sig, där exponering ej är summerad 

Arbetet i sig     

Variabler Stand.Beta Standardfel 

Kön -0,024 0,141 

Ålder  0,040 0,018 

Lärosäte  0,072 0,366 

Årskurs -0,013 0,108 

RR-inriktning  0,367*** 0,163 

Arbetslivserfarenhet  -0,083 0,229 

Arbetslivserfarenhet revision  0,008 0,273 

Arbetslivserfarenhet redovisning  0,026 0,190 

VFU revision -0,199** 0,241 

VFU annan  0,004 0,157 

Grundkurs i redovisning  0,025 0,429 

Kurs i revision -0,086 0,158 

Byrå delaktig i utbildningen -0,094 0,154 

Arbetsmarknadsdag  0,045 0,166 

Familj revision  0,079 0,167 

Familj redovisning -0,068 0,165 

Familj kontakt revisor  0,197** 0,175 

Sociala medier  0,190** 0,169 

Dan Brännström blogg  0,029 0,301 

Tidningen Balans  0,046 0,241 

Tidningen Civilekonomen -0,044 0,140 

Jobbannons  0,056 0,166 

Reklam  0,111† 0,170 

Studentkväll  0,172* 0,207 

Konstant  2,822*** 0,634 

F-värde  5,177***  

Justerad R2   0,304  

VIF-värde, högsta  2,305  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; *p < 0,05; † p < 0,10 

 

Variabeln RR- inriktning visar positiv signifikans, vilket precis som tidigare talar för att de 

studenter som läser inriktningen redovisning och revision har mer realistiska förväntningar 

på arbetet i sig än de studenter som inte läser inriktningen.   

 

VFU revision är negativt signifikant, vilket indikerar att de studenter som genomfört VFU 

inom revision har mindre realistiska förväntningar på arbetet i sig än de studenter som inte 

genomfört VFU inom revision. Detta kan bero på att de studenter som genomgått VFU 

endast varit ute på de samarbetande företagen under en kort period. Det kan tänkas att de 

inte hinner se alla de olika arbetsuppgifter och liknande en revisor har. En annan anledning 

kan vara att de som tar emot studenter kanske inte väljer att ha kundmöten, konferenser, 

och liknande under tiden som studenterna är på plats, utan de vill istället fokusera på 

studenterna och det arbetet de ska utföra. Studenterna är även relativt styrda över det de ska 
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göra under VFU-tiden. Praktiska arbetsuppgifter under VFU-tiden torde därför vara mer 

sällsynta.  

 

Variabeln familj kontakt med revisor är positivt signifikant, vilket indikerar att de som har 

en familjemedlem, släkt eller vän som arbetar eller har arbetet i ett yrke där de kommer i 

kontakt med revisorer har mer realistiska förväntningar på arbetet i sig. Detta torde kunna 

bero på att den bild som familj, släkt och vänner får av revisorns arbetsuppgifter förmedlas 

till studenten och det skapas då realistiska förväntningar hos studenten kring arbetet i sig.  

 

Sociala medier är positivt signifikant, vilket indikerar att de studenter som kommit i kontakt 

med revision genom sociala medier har mer realistiska förväntningar på arbetet i sig än de 

studenter som inte kommit i kontakt med revision via sociala medier. På sociala medier 

väljer byråerna själva vad de vill publicera och vilken bild de vill förmedla, vilket kan 

tänkas påverka studenters förväntningar. Byråerna försöker spegla en revisors arbete i 

sociala medier, vilket kan vara en av anledningarna till att studenter får mer realistiska 

förväntningar på arbetet i sig. I en studie gjord av Jeacle (2008) använder byråerna sig av 

en teknik på deras hemsidor där de försöker förmedla att revisorn är en glad utåtriktad 

person, genom bilder på glada, sociala människor med ett rikt socialt liv.  

 

Variabeln studentkväll är positivt signifikant, vilket antyder att de studenter som medverkat 

på en studentkväll ute på en revisionsbyrå har mer realistiska förväntningar på arbetet i sig. 

Detta kan bero på att de då kommer nära och får se revisorns dagliga arbete. Ali et al. 

(2008) menar att studenterna behöver komma ut på firmorna för att se och uppleva hur en 

revisors arbetsdag kan tänkas se ut. Det behövs för att skapa realistiska förväntningar hos 

studenten vad gäller revisorns arbetsuppgifter och ansvarsområden (Ali et al., 2008). En 

annan anledning till att studenten får mer realistiska förväntningar kring arbetet i sig efter 

en studentkväll på en byrå, kan tänkas vara att revisorn själv har chansen att berätta om sitt 

arbete och vad denne gör. Under studentkvällar får studenter även testa på revisorns dagliga 

arbete i form av att till exempel granska en fiktiv årsredovisning. Ofta finns det även tid för 

studenter att ställa frågor samt mingla med personalen, vilket ger studenterna möjlighet till 

att förstå deras arbetsuppgifter. En ökad förståelse kring revisorns arbetsuppgifter kan 

tänkas leda till mer realistiska förväntningar på arbetet i sig. I en tidigare studie har det 
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diskuterats kring att det är viktigt för byråerna att vara en del i studenternas utbildning på 

olika sätt, till exempel via seminarier och andra evenemang (Phillips & Crain, 1996), vilket 

även denna analys kan påvisa.   

 

Variabeln reklam är svagt positivt signifikant, vilket talar för att de studenter som kommer 

i kontakt med reklam kring revisionsbyråerna som de själva sänder ut, har mer realistiska 

förväntningar på arbetet i sig. Detta jämfört med de studenter som inte kommer i kontakt 

med den reklam revisionsbyråerna delar ut.  Via reklam kan byråerna framställa sig på det 

vis de vill samt framställa sig och sitt arbete på ett sätt som de tycker stämmer överens med 

deras verklighet. Reklam kan tänkas vara ett bra sätt att nå ut och locka studenter till att 

välja revision som yrke.  

 

5.5 Sammanställning av modellprövning  

Modell 5.1 är en uppdaterad version av den tidigare modellen från kapitel tre (se Modell 

3.1) efter att regressionsanalysen utförts. I tidigare modell åskådliggjordes fyra olika typer 

av exponering vilka var arbetslivserfarenhet, utbildning, familj, släkt och vänner samt 

marknadsföring och annan kommunikation. Efter att regressionsanalyser gjorts, skapades 

en modell över vilka faktorer och olika typer av exponering för revisionsprofessionen som 

påverkar ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen och arbetet i sig. I 

modellen (se modell 5.1) illustreras endast de variabler som enligt regressionsanalysen har 

ett signifikant samband med de beroende variablerna professionen och arbetet i sig. En fet 

pil motsvarar en signifikansnivå mindre än 0,1 procent, en vanlig pil motsvarar en 

signifikansnivå under en procent och en streckad pil motsvarar en signifikansnivå under 

fem procent. Varje pil har försetts med ett plus-eller minustecken vilka motsvarar ett 

positivt (+) samband respektive negativt (-) samband.  

 



   Olofsson & Zettervall 

67 

 

 

Modell 5.1 Modell över olika typer av exponering för revisionsprofessionen som efter multipel linjär 

regressionsanalys kan antas påverka förväntningarna på professionen och arbetet i sig.  

 

Studiens resultat visar att studenter som läser RR-inriktningen har mer professionella 

förväntningar på revisionsprofessionen samt mer realistiska förväntningar vad gäller 

arbetet i sig än de studenter som inte läser inriktningen. Likt RR-inriktning visar studiens 

resultat att total exponering leder till mer professionella förväntningar på 

revisionsprofessionen men även mer realistiska förväntningar på arbetet i sig. Tidigare 

arbetslivserfarenhet indikerar dock att de studenter som har tidigare arbetslivserfarenhet 

även har mindre professionella förväntningar på revisionsprofessionen. De studenter som 

medverkar på en studentkväll arrangerad av revisionsbyråerna har mer professionella 

förväntningar på revisionsprofessionen samt realistiska förväntningar på arbetet i sig. 
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Resultatet indikerar även att vilket lärosäte studenten tillhör kan spela roll när det gäller 

realistiska förväntningar på arbetet i sig. De studenter som har någon i sin familj, släkt eller 

vänskapskrets som arbetar inom ett yrke där de har kontakt med revisorer har mer 

realistiska förväntningar på arbetet i sig än övriga studenter. Studiens resultat visar även att 

de studenter som följer revisionsbyråerna via sociala medier har mer realistiska 

förväntningar på arbetet i sig än de studenter som inte gör det. Slutligen indikerar studiens 

resultat att de studenter som genomfört VFU på en revisionsbyrå har mindre realistiska 

förväntningar på arbetet i sig än de studenter som inte genomgått VFU på en revisionsbyrå.  
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6. Resultat och slutsats  

I det avslutande kapitlet redogörs studiens slutsatser från analysen. Därefter diskuteras 

studiens teoretiska och sociala bidrag. Slutligen presenteras förslag på framtida forskning.  

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att förklara ekonomstudenters förväntningar på 

revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance. Resultatet indikerar att enbart en 

del av den exponering som tidigare forskning har studerat, påverkar ekonomstudenters 

förväntningar på revisionsprofessionen och arbetet i sig. Studiens resultat visar att 

ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen gällande professionella 

förväntningar kan förklaras av RR-inriktning, total exponering, arbetslivserfarenhet samt 

studentkväll. Ekonomstudenters förväntningar på arbetet i sig, kan likt förväntningarna på 

revisionsprofessionen förklaras av RR-inriktning, total exponering och studentkväll. 

Förväntningarna på arbetet i sig kan även förklaras av lärosäte, VFU-revision, familj 

kontakt med revisor samt sociala medier. Studiens syfte åsyftade även till att förklara 

ekonomstudenternas förväntningar på work-life balance, dock har studien inte kunnat testa 

vilken typ av exponering som kan tänkas förklara studenternas förväntningar på work-life 

balance.  

Studiens resultat visar att ekonomstudenterna förknippar revisionsprofessionen med att 

vara ansvarsfylld. Vidare anser ekonomstudenterna även att revisionsprofessionen är 

förknippad med att vara intellektuellt utmanande samt betydande för ett välfungerande 

samhälle. Status och prestige är det som ekonomstudenterna förknippar minst med 

revisionsprofessionen. De fyra påståenden som ställdes kring revisionsprofessionen är alla 

utformade efter typiska kännetecken förknippade med revisionsprofessionen. En faktor 

som har visat sig kunna förklara ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen 

är RR-inriktning. De studenter som läser inriktningen redovisning och revision har mer 

professionella förväntningar på revisionsprofessionen än de studenter som läser en annan 

inriktning. Anledningen till att de ekonomstudenter som läser redovisning och revision har 

mer professionella förväntningar, kan vara för att de exponeras mer för 

revisionsprofessionen. Ytterligare en förklaring kan vara att de ekonomstudenter som vill 

arbeta inom revisionsprofessionen ser revisionsyrket som mer professionellt.  



   Olofsson & Zettervall 

70 

 

Studiens resultat indikerar att ekonomstudenters totala exponering för 

revisionsprofessionen ger mer professionella förväntningar på revisionsprofessionen. 

Enligt Fischer och Greitemeyer (2010) leder upprepad exponering för ett objekt till en ökad 

positiv uppfattning av det exponerade objektet. Studiens resultat är i enlighet med Fischer 

och Greitemeyer (2010) då denna studie också talar för att desto mer studenten exponeras 

för revisionsprofessionen på olika sätt, desto mer professionella förväntningar har 

ekonomstudenten på revisionsprofessionen.  

En typ av exponering som i studien har visat sig kunna förklara förväntningarna på 

revisionsprofessionen är studentkväll. Det finns indikationer att ekonomstudenter som har 

deltagit i en studentkväll arrangerad av revisionsbyråerna har mer professionella 

förväntningar än de studenter som inte deltagit. Under en studentkväll kan det tänkas att 

studenterna kommer i personlig kontakt med revisorerna vilket gör det möjligt för 

studenterna att få eventuella frågor kring yrket besvarade. En studentkväll kan även vara 

ett sätt för byråerna att förmedla en annan bild av revisorn än den bild som McDowall och 

Jackling (2010) framställer i sin studie där revisorn beskrivs som grå och tråkig. Under 

studentkvällen har revisorerna också möjlighet att skapa en bild av revisionsprofessionen 

som status och prestigefylld, eller att professionen förknippas med att vara ansvarsfylld.  

Vad gäller studenter med tidigare arbetslivserfarenhet visar studien att de studenter som 

tidigare arbetat, har mindre professionella förväntningar på revisionsprofessionen än de 

studenter som inte arbetat. Cheng et al. (2009) poängterar att arbetslivserfarenhet är lika 

värdefullt som traditionella föreläsningar. Genom att arbeta under studietiden menar Curtis 

och Shani (2002) att studenten erhåller färdigheter och självförtroende, samt att arbetet 

bidrar till att studenterna får mer förståelse för näringslivet. I sökandet av tidigare forskning 

har inget påträffats som antyder att tidigare arbetslivserfarenhet skulle påverka studenternas 

förväntningar på revisionsprofessionen. Att denna studie indikerar att de ekonomstudenter 

som har tidigare arbetslivserfarenhet har mindre professionella förväntningar på 

revisionsprofessionen, kan tänkas ha sin förklaring i att exponeringen främst berör allmän 

arbetslivserfarenhet och inte specifikt arbetslivserfarenhet inom revision.  

Som ovan nämnts kan den totala exponeringen för revisionsprofessionen förklara 

ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen. Den totala exponeringen kan 

enligt denna studie även förklara studenters förväntningar på arbetet i sig. Studien visar 
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således att en kombination av olika typer av exponering kan vara en förklaring till att 

ekonomstudenter har mer realistiska förväntningar på arbetet i sig.  

Studien visar att ekonomstudenterna har orealistiska förväntningar gällande arbetet i sig, 

främst kring att revisorn mestadels arbetar med siffror, sitter vid sitt skrivbord samt att 

revisorn vanligtvis arbetar ensam. En typ av exponering som tidigare forskning benämner 

är en av orsakerna till att studenter har orealistiska förväntningar är utbildningen (Ali et al., 

2008; Carcello et al., 1991; Low et al., 2016; Phillips & Crain, 1996). I enlighet med 

tidigare forskning visar denna studie att utbildningen inte ger ekonomstudenterna mer 

realistiska förväntningar på arbetet i sig. För att studenter skall få mer realistiska 

förväntningar föreslår tidigare forskning att studenterna bör exponeras för 

revisionsprofessionen genom exempelvis praktik eller via seminarier där revisionsbyråerna 

själva är involverade (Ali et al., 2008; Barnett, 2012; Phillips & Crain, 1996).  

I Agevalls et al. (2016) studie menar en student att VFU:n gav kunskap om vad revisorn 

gör, något som studenten ansåg sig sakna från tidigare kurser. Denna studies resultat 

motsäger delvis att VFU skulle ge mer realistiska förväntningar på arbetet i sig. De 

studenter som haft VFU på en revisionsbyrå har enligt studien mindre realistiska 

förväntningar på arbetet i sig än övriga ekonomstudenter. VFU är en kurs där studenten är 

ute på företaget eller organisationen för att genomföra fältstudier (Högskolan Kristianstad, 

2017). Kursen VFU pågår under en kort period och kursen kan tänkas vara relativt styrd av 

högskolan kring vad studenten skall ägna sig åt under tiden de är ute på företaget. När 

kursen är tidsbegränsad och styrd av högskolan torde det kunna bidra till att studenten inte 

får eller hinner med att prova på praktiska arbetsuppgifter i samband med VFU:n. Syftet 

med en VFU kurs är bland annat att den ska ge studenten en ökad förståelse för ekonomens 

arbetsuppgifter, vilket strider mot vårt resultat. Då det kan tänkas vara få av studenterna 

som får prova på praktiska arbetsuppgifter ute på företagen borde praktiska delar inkluderas 

i kursen för att på så sätt bringa mer realistiska förväntningar på arbetet i sig.  Studiens 

resultat indikerar att studenterna förväntar sig att revisorn arbetar med siffror, sitter vid sitt 

skrivbord, samt arbetar ensam. VFU torde kunna vara ett bra tillfälle för revisionsbyråerna 

att skapa mer realistiska förväntningar kring att revisorn inte enbart arbetar med siffor eller 

sitter vid sitt skrivbord. Revisorn har då även möjlighet att förklara att revisionsyrket 

innebär att de arbetar mycket i grupp.  
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Studiens resultat indikerar också att revisionsbyråernas egen reklam är en bidragande typ 

av exponering som ökar studenternas realistiska förväntningar på arbetet i sig. Det kan 

kopplas till studien gjord av Low et al. (2016) där forskarna menar att revisionsbyråerna 

själva behöver bli mer delaktiga i utbildningen till exempel via seminarier och andra 

evenemang. Studentkvällar som anordnas av revisionsbyråer är en typ av evenemang, där 

studenter får möjlighet att komma i kontakt med revisorerna personligen. Tack vare att 

studenterna får besöka revisionsbyrån ges tillfälle för byråerna att redogöra för studenterna 

vad revisorns arbetsuppgifter innebär, samt att studenterna har möjlighet att få eventuella 

frågor besvarade. I enlighet med Low et al. (2016) antyder vårt resultat att studenter som 

medverkat på en studentkväll och sannolikt kommit i kontakt med en revisor, har mer 

realistiska förväntningar på arbetet i sig, jämfört med de studenter som inte deltagit på något 

evenemang.  

Jeacle (2008) menar i sin studie att internet blivit en alltmer betydande del i 

revisionsprofessionens arbete i att synas och marknadsföras. Ett sätt för revisionsbyråerna 

att marknadsföra sig på är att använda sig av ”student”-tv, där de visar upp hur en arbetsdag 

för en revisor kan se ut, alternativt att de visar upp andra aktiviteter som försiggår på byrån 

(Jeacle, 2008). Studiens resultat är samstämmigt med tidigare forskning där internet är en 

betydelsefull kanal för att nå ut till studenterna. De studenter i studien som följer någon 

revisionsbyrå via sociala medier har mer realistiska förväntningar på arbetet i sig än de 

studenter som inte följer någon byrå på sociala medier. Via sociala medier har 

revisionsbyrån möjlighet att skapa en rättvis bild av revisionsprofessionens arbete utifrån 

hur de vill att revisionsprofessionen skall framställas.  

Även personer runt omkring studenten, så som familj och vänner antas påverka 

studenternas förväntningar på revisionsprofessionen (McDowall & Jackling, 2010). Vi kan 

i studien inte påvisa något samband mellan det som familj eller vänner förmedlar och 

studenters förväntningar på revisionsprofessionen. Däremot visar resultatet att studenter 

som har någon i sin familj, släkt eller vänskapskrets som arbetar eller har arbetar i branscher 

där kontakt med revisorn sker, har mer realistiska förväntningar på arbetet i sig. 

Anledningen till det, kan tänkas vara att den bild av revisorns arbete den närstående får, 

senare förmedlas till ekonomistudenten. 
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Studiens resultat indikerar att de ekonomstudenter som läser på Linköpings Universitet har 

mer realistiska förväntningar på arbetet i sig än de studenter som läser på Högskolan 

Kristianstad. Det kan inte dras någon djupare slutsats kring detta då det inkom få enkätsvar 

från Linköpings Universitet, och även av den anledning att de enkätsvar som inkom endast 

var från studenter som läser årskurs 4.  

Avslutningsvis kan det konstateras att RR-inriktning visat sig kunna förklara studenters 

förväntningar likväl för både arbetet i sig som revisionsprofessionen, vilken diskuterats 

ovan.  Att det är just RR-inriktning som har mer realistiska förväntningar, torde inte vara 

konstigt då studenterna som går RR-inriktningen exponeras mer för revisionsprofessionen 

jämfört med studenter som läser andra ekonomiska inriktningar.  

6.2 Studiens bidrag  

6.2.1 Teoretiskt bidrag  

Genom att konstruera en enkät där det frågas om respondenterna exponerats för olika typer 

av exponering, torde ge en förståelse kring att det kan vara flera olika typer av exponering 

som samtidigt kan förklara ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen och 

arbetet i sig. Tidigare forskning nämner att utbildning, VFU och marknadsföring är olika 

typer av exponering som kan antas förklara ekonomstudenters förväntningar. Under arbetet 

med studien har ingen forskning påträffats där forskare kombinerar olika typer av 

exponering i en och samma studie för att förklara ekonomstudenters förväntningar. Till 

skillnad från tidigare studier, har det i denna studie kombinerats flera olika typer av 

exponering som kan antas förklara ekonomstudenters förväntningar på 

revisionsprofessionen och arbetet i sig.  Genom att förklara att total exponering förklarar 

studenters förväntningar på revisionsprofessionen, samt vilka olika typer av exponering 

som kan förklara studenternas förväntningar bidrar denna studie till en ökad förståelse hos 

både revisionsbyråerna och utbildningsinstitutioner kring vad det är för exponering som 

fungerar.  
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6.2.2 Socialt bidrag 

Det sociala bidraget som denna studie medför är att de typer av exponering som visat sig 

fungera är studentkväll och sociala medier. Den bild som ges av revisionsprofessionen 

genom studentkvällar och sociala medier, har skapat realistiska förväntningar hos 

ekonomistudenten vad gäller arbetet i sig. Revisionsbyråerna torde därför fortsätta att 

använda sig av dessa kanaler, eftersom resultatet av studien indikerar att studenterna får 

mer realistiska förväntningar på arbetet i sig. Det studien kan bidra med till 

revisionsbyråerna är att revisionsbyråerna skall fortsätta marknadsföra sig via sociala 

medier, samt engagera sig i ekonomstudenternas utbildning, i form av att arrangera 

studentkvällar. När revisionsbyråerna kommer ut på de olika lärosätena och träffar 

studenterna personligen borde det ge studenterna en mer realistisk syn på arbetet i sig.  

Ett annat bidrag är till olika utbildningsinstitutioner, då denna studie indikerar att VFU inte 

ger realistiska förväntningar på arbetet i sig. Syftet med kursen VFU är att studenterna skall 

få en förståelse för ekonomens arbetsuppgifter, vilket ekonomstudenterna inte får enligt 

denna studie. En åtgärd kan tänkas vara att involvera mer praktiska moment, kopplat till 

revisorns arbetsuppgifter, i utbildningen. En annan åtgärd kan tänkas vara att studenterna 

skall tillbringa mer tid ute på VFU-platsen, samt att studenterna skall få mer frihet och 

möjlighet till att prova på faktiska arbetsuppgifter. Det borde därför vara av väsentlig 

betydelse att ekonomiutbildningars kursplaner ses över.  

6.3 Förslag till framtida forskning  

Valet av en kvantitativ metod i denna studie föll på att vi ville samla in många svar. Under 

arbetet med studien uppstod problem med validiteten, då vissa variabler visade sig mäta fel 

saker. För att undvika problem med validiteten är ett förslag till framtida forskning att 

replikera studien fast med en kvalitativ metod. Enkäten som användes i denna studie hade 

förutbestämda frågor kring exponering där studenten endast kunde svara ja respektive nej. 

Används istället fokusgrupper och intervjuer torde forskningen leda till att flera olika typer 

av exponering framträder samt att respondenten har möjlighet att specifikt ange vad denne 

exponerats för och hur det påverkat dennes bild av revisionsprofession.   
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Tidigare forskning antyder att utbildningen är en viktig del i skapandet av förväntningar 

hos studenten (Carcello et al., 1991; Mladenovic, 2000; Phillips & Crain, 1996). I denna 

studie har uppmärksammats att utbildningen inte är en bidragande typ av exponering till att 

studenterna har realistiska förväntningar på arbetet i sig. Det kan tänkas vara av intresse att 

undersöka vad ekonomstudenter anser att utbildningen skall ge dem i kunskap och 

färdigheter. Det kan även vara av intresse att undersöka revisionsbyråernas syn på vilka 

kunskaper och färdigheter, som revisionsbyråerna anser att den nyexaminerad 

ekonomistudent skall ha. Genom att studera alla tre perspektiv (utbildningens-, 

revisionsbyråernas-, och studenternas perspektiv) torde kursplanerna vara uppbyggda kring 

så väl utbildningens-, revisionsbyråernas-, samt studenternas intresse. 

 

Det sista förslaget för framtida forskning är att studera vad det är som gör att 

ekonomstudenterna får orealistiska förväntningar på arbetet i sig efter att de genomgått 

VFU. Här skulle en kvalitativ metod vara lämplig då intervjuer kan göras med både VFU-

studenterna och deras handledare ute på företaget. Då borde en större förståelse fås kring 

vad studenten förväntade sig, samt vad denne fick uppleva under VFU-perioden. 

Anledningen till att handledaren skall intervjuas är för att det kan ge en inblick i hur de 

uppfattar att VFU:n skall gå till, samt varför de tror att VFU inte ger studenten mer 

realistiska förväntningar på arbetet i sig.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 



   Olofsson & Zettervall 

76 

 

Referenser 

 

Agevall, L., Broberg, P., & Umans, T. (2016). The new generation of auditors meeting 

praxis: Dual learning´s role in audit students´professional development. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 1-18. 

doi:10.1080/00313831.2016.1258663 

Ahmad, Z., Ismail, H., & Anantharaman, R. (2015). To be or not to be: an investigation 

of accounting students`career intentions. Education + Training 57 (3), 360-376. 

Ali, A. M., Heang, L. T., Mohamad, R., & Ojo, M. (2008). Internship and audit 

expectation gap among undergraduate students in universiti utara Malaysia. 

Journal of financial reporting and accounting 6 (1), 55-74. 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok . Stockholm: Liber 

AB. 

Barnett, K. (2012). Student interns`socially constructed work realities: Narrowing the 

work expectation-reality gap. Business Communication Quarterly 75 (3), 271-290. 

Beard, D. (1998). The status of internships: Cooperative education experiences in 

accounting education. Journal of accounting education 16 (3), 507-516. 

Brante, T. (2005). Om begreppet och förteelsen profession. Tidskrift för Praxisnära 

forskning, (1). 

Brante, T. (2009). Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner. I L. Maria 

(Red.), Vetenskap för profession. . (ss. 15-34). Högskolan i Borås. 

Broberg, P. (2013). What do auditors do? Mercury Magazine, 5, 102-107. 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business research methods . Oxford: Oxford University 

Press. 

Brännström, D. (den 12 05 2017). Dan Brännström personligt om näringsliv och 

samhälle. Hämtat från Om mig: http://danbrannstrom.se/om_mig 



   Olofsson & Zettervall 

77 

 

Bui, B., & Porter, B. (2010). The expectation-performance gap in accounting education: 

An exploratory study. Accounting Education: an international journal 19 (1-2), 

23-50. 

Carcello, V. J., Copeland, E. J., Hermanson, H. R., & Turner, H. D. (1991). A public 

accounting career: The gap between student expectations and accounting staff 

experiences. Accounting Horizonz 5 (3), 1-11. 

Carrington, T. (2014 ). Revision . Stockholm: Liber. 

Cernusca, L., & Balaciu, D. (2015). The perception of the accounting students on the 

image of the accountant and the accounting profession. Journal of Economics and 

Business Research 21 (1), 7-24. 

Cheng, M., Kang, H., Roebuck, P., & Simnett, R. (2009). The employment landscape for 

accounting graduates and work experience relevance. Australian accounting 

review 19 (4), 342-351. 

Curtis, S., & Shani, N. (2002). The effect of taking paid employment during term-time on 

students` academic studies. Journal of Further and Higher Education 26 (2), 129-

138. 

Danziger, N., & Eden, Y. (2006). Student career aspirations and perceptions: The case of 

Israeli accounting students. Accounting Education: an international journal 15 

(2), 113-134. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna . Lund: Studentlitteratur AB. 

Djurfeldt, G., & Barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda: multivariat analys . Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Ehrhart, K., & Ziegert, J. C. (2005). Why are Individuals Attracted to Organizations? 

Journal of Management 31 (6), 901-919. 

Fischer, P., & Greitemeyer, T. (2010). A New Look at Selective-Exposure Effects: An 

Integrative Model. Current Direction in Psychological Science 19 (6), 384-389. 

Fischer, P., Jonas, E., Frey, D., & Kastenmüller, A. (2008). Selective exposure and 

decision framing: The impact of gain and loss framing on confirmatory 



   Olofsson & Zettervall 

78 

 

information search after decisions. Journal of Experimental Social Psychology 44 

(2), 312-320. 

Halling, P. (den 15 05 2017). FAR. Hämtat från FAR/tidningenbalans : 

https://www.far.se/medlemskap/tidningen-balans/ 

Henriksson, L. (den 15 05 2017). Det här är FAR. Hämtat från https://www.far.se/om-

far/det-har-ar-far/ 

Hutaibat, K. (2012). Interest in the management accounting profession: Accounting 

students`perceptions in Jordanian universities. Asian Social Science 8 (3), 303-

316. 

Högskolan Kristianstad. (den 15 05 2017). Ekonomens roll och arbetsuppgifter - 

praktiska erfarenheter. Hämtat från www.hkr.se/kurs/VF6028/kursplan 

Högskolan Kristianstad. (den 15 05 2017). Redovisning II. Hämtat från 

www.hkr.se/kurs/FE6281/kursplan 

Högskolan Kristianstad. (den 15 05 2017). Redovisning och ekonomistyrning. Hämtat 

från www.hkr.se/kurs/FE6512/kursplan 

Högskolan Kristianstad. (den 15 05 2017). Redovisningsteori. Hämtat från 

www.hkr.se/kurs/FE6224/kursplan 

IFAC. (den 15 05 2017). The Clarified Standards. Hämtat från 

http://www.iaasb.org/clarity-center/clarified-standards 

Jeacle, I. (2008). Beyond the boring grey: The construction of the colourful accountant. 

Critical perspectives on accounting 19 (8), 1296-1320. 

Johansson, M. (den 15 05 2017). Civilekonomen . Hämtat från Om oss: 

http://www.civilekonomen.se/om-oss/ 

Karkoulian, S., Srour, J., & Sinan, T. (2016). A gender perspective on work-life balance, 

percived stress, and locus of control. Journal of Business Research 69 (11), 4918-

4923. 

Kavanagh, H. M., & Drennan, L. (2008). What skills and attributes does an accounting 

graduate need? Evidence from student perceptions and employer expectations. 

Accounting and finance 48 (2), 279-300. 



   Olofsson & Zettervall 

79 

 

Körner, S., & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder (3:2 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Linköpings Universitet. (den 15 05 2017). Revision i teori och praktik. Hämtat från 

http://www.iei.liu.se/fek/722a43-revision-i-teori-och-praktik?!=sv 

Low, M., Botes, V., Dela Rue, D., & Allen, J. (2016). Accounting 

employers´expectations- The ideal accounting graduates. e-Journal of business 

education & scholarship of teaching 10 (1), 36-57. 

Marriott, P., & Marriott, N. (2003). Are we turning them on? A longitudinal study of 

undergraduate accounting students` attitudes towards accounting as a profession. 

Accounting education 12 (2), 113-133. 

McDowall, T., & Jackling, B. (2010). Attitudes towards the accounting profession: An 

Australian perspective. Asian review of accounting 18 (1), 30-49. 

Mladenovic, R. (2000). An investigation into ways of challenging introductory 

accounting students`negative perceptions of accounting. Accounting Education 9 

(2), 135-155. 

Navallas, B., Campo, D., & Camacho-Miñano, M. d.-M. (2017). Exploring 

auditors`stereotypes: the perspective of undergraduate students. Revista de 

contabilidad Spanish accounting review 20 (1), 25-35. 

Padgett, M., Gjerde, K., Hughes, S., & Born, C. (2005). The relationship between pre-

employment expectations, experiences, and length of stay in public accounting. 

Journal of leadership and organizational studies 12 (1), 82-102. 

Pallant, J. (2013). SPSS Survival Manual; A step by step guide to data analysis using IBM 

SPSS. Maidenhead: McGraw-Hill. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning . Lund: Studentlitteratur AB. 

Phillips, R. C., & Crain, L. J. (1996). Job duties and responsibilities in public accounting: 

are student expecations unrealistic? Education + Training 38 (9), 21-26. 

Pierce, B., & Sweeney, B. (2004). Cost-quality conflict in audit firms; an empirical 

investigation. European accounting review 13 (3), 415-441. 



   Olofsson & Zettervall 

80 

 

Russell, K., Kulesza, B., Albrecht, W., & Sack, R. (2000). Charting the course through a 

perilous future . USA: Accounting Education. 

Saemann, G., & Crooker, K. (1999). Student perceptions of the profession and its effect 

on decisions to major in accounting. Journal of Accounting Education 17 (1), 1-

22. 

Siddiqui, J., Nasreen, T., & Choudhury-Lema, A. (2009). The audit expectations gap and 

the role of education: the case of an emerging economy. Managerial Auditing 

Journal 24 (6), 564-583. 

Steenackers, K., Breesch, D., & Haardies, K. (2016). "Auditors`length of stay in their first 

audit firm: An empirical study for the Beligian audit profession using survival 

analysis", presented at EIASM 6th workshop on audit quality, 29sep- 1okt 2016. 

Florens, Italien. 

Zilva, D., Vu, L., Newell, B., & Pearson, J. (2013). Exposure is not enough: Suppressing 

stimuli from awareness can abolish the mere exposure effect. Plos One 8 (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Olofsson & Zettervall 

81 

 

Bilagor  

Bilaga 1 Följebrev   

Hej,   

Läser du ekonomi på Högskolan Kristianstad eller Linköpings universitet? Då är dina 

svar viktiga för oss!   

Vi är två ekonomstudenter från Högskolan Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats 

inom redovisning och revision. Vi vänder oss till dig som ekonomistudent, då vi är 

intresserade av att veta just dina förväntningar på revisionsprofessionen.   

Då ditt svar är viktigt för oss, hoppas vi att du vill delta i vår studie.   

Undersökningen sker genom en webbaserad enkät som tar ca 5 minuter att besvara. 

Deltagandet är frivilligt och enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och endast 

användas i forskningssyfte.  

Enkäten nås genom följande länk: 

https://sv.surveymonkey.com/r/ZFF7HZB  

Med vänliga hälsningar,   

Klara Olofsson och Alice Zettervall  

Vid eventuella frågor kontakta oss på någon av följande email:  

Klara Olofsson  klara.olofsson0003@stud.hkr.se  

Alice Zettervall  alice.zettervall0003@stud.hkr.se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/ZFF7HZB
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Bilaga 2 Enkät  

1. Kön  

Man (0) Kvinna (1)  

2. Jag är född år ________  

3. Vid vilket lärosäte läser du?  

Högskolan Kristianstad (0) Linköpings universitet (1)  

3a.  Om du svarade Högskolan Kristianstad på fråga 3, vilken inriktning läser du?   

Redovisning/revision (0) Bank och finans (1) Internationellt företagande och 

marknadsföring (2) Valfri inriktning (3)  

3b. Om du svarade Linköpings universitet på fråga 3, vilken inriktning läser du?   

______________________  

4. Jag går mitt:  

Första år (1) Andra år (2) Tredje år (3) Fjärde år (4)  

5. Jag anser att revisionsprofessionen… (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt)  

5.1 …är förknippad med status och prestige  

5.2 …har en betydande roll för ett välfungerande samhälle  

5.3 … är intellektuellt utmanande  

5.4 …är ansvarsfylld  
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Vänligen ta ställning till följande påståenden:  

6. Arbetet som revisor innebär att man själv får bestämma över sina arbetstider. (1 

instämmer inte alls, 7 instämmer helt)  

6.1 Under första året som revisor, har revisorn mycket kontakt med kunder. (1 instämmer 

inte alls, 7 instämmer helt)  

6.2 Revisorn arbetar i snitt mer än 40 timmar i veckan (1 instämmer inte alls, 7 instämmer 

helt)  

6.3 Som revisor förväntas du rekrytera nya kunder till revisionsbyrån (1 instämmer inte 

alls, 7 instämmer helt)  

6.4 Revisorer jobbar till största del vid sitt skrivbord (1 instämmer inte alls, 7 instämmer 

helt)  

6.5 Arbetet som revisorer innebär att revisorer ofta arbetar övertid från 1 januari till den 

15 april (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt)  

6.6 En stor del av revisorns dagliga arbete handlar om att kommunicera (1 instämmer inte 

alls, 7 instämmer helt)  

6.7Arbetet som revisor innebär jämn arbetsbelastning (1 instämmer inte alls, 7 instämmer 

helt)  

6.8 Revisorn jobbar mestadels med siffror (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt)  

6.9 Revisorn jobbar vanligtvis ensam och inte så mycket i grupp (1 instämmer inte alls, 7 

instämmer helt)  

 6.10 Arbetet som revisor innebär kortare arbetstid under sommarhalvåret (1 instämmer 

inte alls, 7 instämmer helt)  
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Vänligen svara Ja eller Nej på följande frågor/påståenden: 

7. Har du arbetslivserfarenhet till exempel sommarjobb, deltidsjobb, heltidstjänst etc.? 

(OBS! Ej praktik eller VFU som en del av utbildning)  

7.1 Har du arbetslivserfarenhet inom revision (OBS! Ej praktik eller VFU som en del av 

utbildning)?  

7.2 Har du arbetslivserfarenhet inom redovisning (OBS! Ej praktik eller VFU som en del 

av utbildning)?   

8. Har du genomgått VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller praktik i samband med 

din ekonomiutbildning?   

8.1 Har du genomfört VFU:n på en revisions-/redovisningsbyrå?  

8.2 Har du genomfört VFU:n på en ekonomiavdelning eller liknande avdelning, där 

arbetet är kopplat till revision/redovisning?    

9. Har du läst Redovisning I (grundkurs i redovisning)?   

9.1 Har du läst Redovisning II (påbyggnadskurs i redovisning)?  

9.2 Har du läst en kurs i Revision?   

10.  Har någon revisionsbyrå/medarbetare på revisionsbyrå varit delaktig i utbildningen 

(T.ex. via gästföreläsning)  

10.1 Har du kommit i kontakt med revisionsbyråer på en arbetsmarknadsdag genomförd 

av skolan?  

11. Någon i min familj, släkt och/eller vänskapskrets arbetar eller har arbetat inom 

revisionsbranschen  

11.1 Någon i min familj, släkt och/eller vänskapskrets arbetar eller har arbetat inom 

redovisningsbranschen   
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11.2 Någon i min familj, släkt och/eller vänskapskrets arbetar eller har arbetat i yrken där 

man kommer i kontakt med revisorer.  

 12. Följer du Dan Brännströms blogg?   

12.1 Läser du tidningen Balans?    

12.2 Läser du tidningen Civilekonomen?   

13. Har du kommit i kontakt med revisionsbyråernas jobbannonser?  

13.1  Har någon revisionsbyrå besökt ditt lärosäte för att sprida information och/eller göra 

reklam för sin byrå?  

13.2 Har du deltagit i någon av revisionsbyråernas studentkvällar eller andra evenemang 

för studenter?  

13.3 Följer du någon revisionsbyrå via sociala medier (tex Facebook, Twitter, Instagram, 

Linkedin)?  
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Bilaga 3 Korrelationsmatris förväntningar 

Tabell 5.13 Korrelationsmatris där beroende variabler ej hopslagna 

 

 

1. Status och prestige 7. Arbeta vid skrivbord 13. Övertid 1 jan till 15 april 19. Kön 

2. Välfungerande samhälle 8. Kommunicera 14. Jämn arbetsbelastning 20. Lärosäte 

3. Utmanade 9. Arbeta med siffror 15. Kortare arbetstid sommar  21. Årskurs 

4. Ansvarsfylld 10. Arbeta ensam 16. Exponering  

5. Kontakt med kunder 11. Arbetstider 17. RR-inriktning  

6. Rekrytera nya kunder 12. Fyrtio timmar  18. Ålder  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1

2 ,387*** 1

3 ,552*** ,531*** 1

4 ,394*** ,511*** ,526*** 1

5 0,091 ,143* 0,120† ,158* 1

6 ,169** ,172** ,158* ,191** 0,021 1

7 ,134* ,189** ,200** ,145* ,234*** 0,041 1

8 ,234*** ,353*** ,371*** ,276*** ,178** ,289*** ,397*** 1

9 ,186** 0,05 0,115† 0,001 0,111† 0,012 ,433*** ,270*** 1

10 ,141* ,194** ,195** 0,122† ,191** 0,088 ,472*** ,497*** ,446*** 1

11 -,200** -0,045 -0,102 -0,05 -,133* -0,049 -,136* -,166** -,127* -,124* 1

12 ,317*** ,133* ,272*** ,285*** ,148* ,269*** ,182** ,184** ,172** ,186** -0,06 1

13 0,096 0,104 ,127* ,123† -0,007 ,182** 0,107† ,252*** 0,11† ,155* -0,06 ,354*** 1

14 0,092 0,025 0,029 0,046 -0,057 0,096 0,112† 0,042 ,193** 0,092 0,051 ,234*** ,383* 1

15 ,190** -0,001 0,055 0,012 ,194** ,300*** 0,122† ,199** 0,032 ,221*** -,215** ,248*** ,233*** ,155* 1

16 ,221** 0,076 ,171** 0,121† 0,04 ,185** ,238*** ,234*** ,129* ,373*** -0,112† ,355*** ,356* ,236** ,322*** 1

17 ,258*** ,206** ,381*** ,234*** 0,107† 0,099 ,289*** ,418*** ,265*** ,342*** -0,107† ,166** ,244* ,162** ,148* ,293***1

18 -0,006 0,04 ,140* 0,022 0,081 0,025 0,074 0,119† -0,02 ,143* 0,047 0,121† 0,1 ,139* 0,063 ,130* ,148* 1

19 ,137* 0,038 0,071 0,1 0,088 -0,044 -0,013 0 0,003 -0,024 -0,027 -0,049 -,124* -0,04 -0,086 -0,05 ,144* -0,02 1

20 0,026 0,068 ,165** 0,122† ,130* 0,057 ,232*** ,137* 0,094 ,266*** -0,011 ,161* ,197** ,151* ,181** ,257***,239*** ,174** 0,015 1

21 0,079 -0,107† -0,015 0,013 -0,033 ,169** 0,108† 0,037 0,096 ,286*** 0,058 ,300*** ,262** ,262***,255*** ,582***,140* ,250*** -0,058 ,503*** 1

*** p < 0,001; ** p < 0,01; *p < 0,05; † p < 0,10



   Olofsson & Zettervall 

86 

 

Bilaga 4 Korrelationsmatris exponering  

Tabell 5.14 Korrelationsmatris där exponering ej summerad 

 
 

1.  Professionen   8. VFU annan  15. Familj redovisning        22. Reklam  

2.  Arbetet i sig   9. Grundkurs i redovisning 16. Familj kontakt med revisor       23. Studentkväll 

3.  Arbetslivserfarenhet 10. Påbyggnadskurs i redovisning        17. Sociala medier        24. RR-inriktning  

4.  Arbetslivserfarenhet revision  11. Kurs i revision        18. Dan Brännströms blogg       25. Ålder 

5. Arbetslivserfarenhet redovisning 12. Byrå delaktig i utbildningen        19. Tidningen Balans        26. Kön  

6. VFU  13. Arbetsmarknadsdag        20. Tidningen Civilekonomen        27. Lärosäte  

7. VFU revision  14. Familj revision        21. Jobbannons        28. Årskurs 

 


