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Abstract 

Secondary school economists´ perception of the auditor plays a major role in financial education at 

university level and in the audit firms. Secondary school economists´ can be future students and 

employees at colleges and audit firms. The purpose of the study is to examine how secondary school 

economists´ perceive the auditor as well as themselves based on characteristics associated with the 

traditional auditor stereotype. The study also examines, though to a lesser extent, whether there is a 

connection between the intention to become an auditor and if you have someone in your vicinity working 

as an auditor.  

 

Through a quantitative approach, the study´s three hypotheses based on profession theory, identity theory 

and the traditional auditor stereotype are examined. Characteristics of the traditional auditor stereotype 

identified by previous research have been used, among other things, as a basis for a questionnaire survey 

conducted at two secondary schools in Sweden.  

 

The main result of the study is that the secondary school economists´ perceive that the auditor has a high 

status, which indicates that the audit occupation is classified as a profession. The study´s result cannot 

demonstrate that secondary school economists´ consider themselves share characteristics with the 

traditional auditor stereotype. Finally, the study cannot demonstrate that secondary school economists 

who have someone in their vicinity who works as an auditor have the intention to become an auditor.  
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Sammanfattning 

Gymnasieekonomers uppfattning om revisorn spelar stor roll för ekonomiutbildningar på 

högskolenivå och revisionsbyråerna. Gymnasieekonomer kan vara framtida elever och 

medarbetare på högskolor respektive revisionsbyråer. Studiens syfte är att undersöka hur 

gymnasieekonomer uppfattar revisorn samt sig själva utifrån egenskaper som förknippas med den 

traditionella revisorsstereotypen. Studien undersöker även, dock i mindre omfattning, om det finns 

ett samband mellan intentionen att bli revisor och om man har någon i sin närhet som arbetar som 

revisor.   

 

Genom en kvantitativ ansats undersöks studiens tre hypoteser som är grundade på 

professionsteorin och identitetsteorin samt den traditionella revisorsstereotypen. Egenskaper hos 

den traditionella revisorsstereotypen som har identifierats av tidigare forskning har bland annat 

använts som underlag i en enkätundersökning som genomförts på två gymnasieskolor.  

 

Studiens huvudsakliga resultat är att gymnasieekonomerna uppfattar att revisorn har hög status, 

vilket indikerar att revisorsyrket klassas som en profession. Studiens resultat kunde inte påvisa att 

gymnasieekonomer anser sig dela egenskaper med den traditionella revisorsstereotypen. Slutligen 

kunde studien heller inte påvisa att gymnasieekonomer som har någon i sin närhet som arbetar 

som revisor har intention att bli revisorer.  
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1. Inledning 

Den 17 juni år 2016 införde EU nya direktiv som påverkar svenska bolag. De nya direktiven 

innebär bland annat att reglerna som styr revisorers arbete ska skärpas och att företag ska 

byta revisionsbyrå vart tionde år, vilket kallas byrårotationskravet. Kravet understryker 

vikten av att aktieägare och andra intressenter ska kunna lita på att den information som 

företaget lämnar ifrån sig är korrekt. För att intressenter ska kunna lita på bolags 

publicerade information är det väsentligt att revisorerna är oberoende, det vill säga neutral 

(KPMG, 2016). Genom sitt oberoende ger revisorn ett förtroende mellan bolag och 

intressenter och denna legitimitet uppfattas ge status för yrket (Broberg & Tagesson, 2017).  

 

I Sverige finns en revisionsplikt, enligt Aktiebolagslagen 9 kap 1§, som säger att bolag som 

uppfyller två av tre följande krav måste ha en revisor: 1) fler än tre anställda, 2) mer än en 

och en halv miljoner kronor i balansomslutning och 3) mer än tre miljoner kronor i 

nettoomsättning (Bolagsverket, 2019). Sedan år 2010 har revisionsplikten däremot 

avskaffats för små bolag, det vill säga sådana bolag som inte uppfyller minst två av tre 

ovanstående krav behöver inte ha en revisor (Balans, 2017). Både utbudet av och 

efterfrågan på revisorer har minskat sedan avskaffandet av revisionsplikten för små bolag 

(Carrington, 2016). Enligt Carrington (2016) syftade avskaffandet av revisionsplikten till 

att minska kostnaderna för små bolag, men kom även att bidra till minskade intäkter för 

revisionsbyråerna. En följd av avskaffandet är en ökad konkurrens mellan byråerna, vilket 

har förändrat marknaden för revisionsbyråerna (Broberg, Tagesson, Argento, Gyllengahm 

& Mårtensson, 2016).  

 

De förändrade konkurrensförhållandena har vidare bidragit till att revisorn har fått anta en 

ny roll, som innebär mer kreativitet och fokus på klienten, något som delvis skiljer sig från 

den traditionella stereotypa uppfattningen om en revisor (Broberg, 2013; Jeacle, 2008). En 

revisor kan förknippas med positiva egenskaper så som nyfiken, målmedveten, noggrann, 

professionell och pålitlig (Bougen, 1994; Friedman & Lyne, 2001). Den kanske mest 

framträdande uppfattningen om en revisor resulterar dock ofta i en stereotyp med negativa 

associationer (Dimnik & Felton, 2006). Revisorn framställs då som en person som är 
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osocial, tråkig och pengafixerad, vilket vidare i denna studie tillsammans med de positiva 

egenskaperna kommer nämnas som den traditionella revisorsstereotypen (Dimnik & 

Felton, 2006) (Jeacle, 2008). Begreppet den traditionella revisorsstereotypen är ett översatt 

begrepp som återfinns i många studier, bland annat i Jeacle (2008) och Baxter & Kavanaghs 

(2012) studier. 

 

Den traditionella revisorsstereotypen är en begränsad samling av attribut uppfattade av 

medlemmarna i en social grupp, som antas gälla för just revisorer (Miley & Read, 2012; 

Dimnik & Felton, 2006). Uppfattningen kan dock variera om den traditionella 

revisorsstereotypens egenskaper beroende på individers olika relation till yrket. Eftersom 

uppfattningen kan variera om vilka egenskaper som finns hos den traditionella 

revisorsstereotypen finns det ett behov av att undersöka varför och hur den traditionella 

revisorsstereotypen uppfattas positivt eller negativt av olika individer (Dimnik & Felton, 

2006) 

 

Revisorsyrket utövas inom en professionsbransch, som innebär att utövarna inom yrket har 

en specialistkunskap som ofta förknippas med hög status (Greenwood, 1957). 

Arbetsuppgifter som utförs av en profession kan inte automatiseras, på grund av att arbetet 

med varje klient har unika moment. En profession ska vidare verka för allmänhetens 

intresse och förhålla sig känslomässigt neutral och oberoende i sitt yrkesutövande. 

Ytterligare en aspekt av yrken som ses som professioner är att en central organisation, där 

de professionella yrkesutövarna ingår, licenserar (det vill säga kvalitetsgranskar) sina 

medlemmar och utvecklar uppförandekoder som medlemmarna förväntas följa (Brante, 

2009). Att revisorsyrket utgör en profession finns det inte konsensus om, dock finns det de 

som hävdar att ett tydligare etablerande av revisorsyrket som profession skulle ge 

revisorstiteln status (Johansson, 2017). FAR, tidigare Föreningen auktoriserad revisor, har 

utvecklat regler om etiskt förhållningssätt inom revisorsprofessionen och för certifiering av 

vissa revisorer finns det en central organisation (FAR, 2019). Fortsättningsvis kommer vi i 

denna studie att betrakta revisorsyrket som en profession eftersom studien grundar sig i 

viktiga avseenden på professionsteorin, som berörs mer i kapitel 3 (Greenwood, 1957).  
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Uppfattningen om hur en stereotyp revisor är beskrivs till största del av personliga 

egenskaper. Allmänhetens uppfattning om revisorn anses i de flesta fall vara uppbyggd på 

en stereotyp snarare än baserad på kunskap om vad revisorsyrket innebär och vilka 

arbetsuppgifterna faktiskt är (Wells, 2012). Det har i tidigare studier visat sig att exempelvis 

studenter med en närstående inom revisorsyrket hade en uppfattning om vilka egenskaper 

som finns hos en revisor, trots att studenterna inte kände till vilka arbetsuppgifter revisorn 

utför (Friedman & Lyne, 2001). Dokumentation, kommunikation, administration och 

granskning är bland annat en revisors arbetsuppgifter (Broberg, 2013). Det ställs dessutom 

höga krav på revisorns oberoende eftersom revisorn har en granskande och bedömande roll 

(Carrington, 2016).  

 

De stereotypa egenskaper som allmänheten ofta förväntar sig att en revisor besitter kan 

skilja sig från de egenskaper ur professionens perspektiv en revisor bör besitta. Egenskaper 

som ofta värdesätts ur professionens perspektiv är social kompetens samt 

kommunikationsförmåga (Carrington, 2016).  Carrington (2016) skriver att eftersom 

allmänheten förväntar sig att revisorn även bland annat utför de finansiella rapporterna, 

utöver granskning, kan det leda till missförstånd och skapa ett förväntningsgap. 

Förväntningsgapet på revisorns arbetsuppgifter kan bero på att revisorsyrkets företrädare 

inte varit tillräckligt tydliga med att beskriva vad en revisor faktiskt gör och inte gör 

(Carrington, 2016).  

 

Om ett förväntningsgap existerar kan det innebära både positiva och negativa följder, dels 

för revisorn som person, dels för professionen. Relevanta negativa följder för professionen 

kan vara att byråerna får problem med att attrahera och rekrytera nya lämpliga medarbetare 

(Smith & Briggs, 1999). Nya medarbetare påverkas av en rädsla för att förknippas med den 

traditionella revisorsstereotypen. Som individ inom revisorsyrket riskerar man att bli 

betraktad som bland annat en tråkig person på grund av allmänhetens förutfattade 

uppfattning om den traditionella revisorsstereotypen (Friedman & Lyne, 2001). Studien 

kommer även därför baseras på identitetsteorin, som förklarar hur individer ser sig själva 

och andra baserat på sociala kategoriseringar (Tajfel & Turner, 1979). 
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1.1 Problematisering 

Revisorsyrket har förändrats över tiden och idag inkluderas även moment så som 

försäljning och marknadsförsäljning, vilket tidigare inte har varit fallet. Detta innebär att 

det läggs större vikt vid personliga egenskaper än akademiska meriter idag vid rekrytering 

(Broberg, 2013). Men trots att revisorsyrket i sig har genomgått en förändring, har den 

traditionella revisorsstereotypen fortsatt vara oförändrad. En stereotyp revisor från 70-talet 

beskrivs av Smith & Briggs, (1999) som extremt trist och blyg utan initiativförmåga. Denna 

beskrivning återfinns nästintill identisk i Wells (2015) där revisorn beskrivs som en tråkig 

och blyg nörd med glasögon.  

 

En stereotyp uppfattning om revisorn kan innebära många konsekvenser för professionen. 

Det har framkommit i flera tidigare studier att revisionsbyråer ofta har svårt att rekrytera 

nya medarbetare och att många revisorer lämnar yrket i förtid (Dimnik & Felton, 2006). En 

studie genomförd av (Gertsson, Sylvander, Broberg, & Friberg, 2017) visar att yngre 

medarbetare lämnar revisionsbranschen på grund av att arbetet inte lever upp till den 

förväntade höga status som brukar förknippas med professionen. Dessa svårigheter anses 

bero mycket på den traditionella revisorsstereotypen (Dimnik & Felton, 2006; Gertsson, 

Sylvander, Broberg, & Friberg, 2017). Carnegie och Napier (2010) lyfter fram egenskaper 

som har en positiv ton hos den traditionella revisorsstereotypen såsom att vara nyfiken, 

målmedveten, noggrann, professionell och pålitlig. Bland de mer negativt betonade 

egenskaperna nämns osocial, tråkig och pengafixerad (Carnegie & Napier, 2010; Friedman 

& Lyne, 2001).  

 

Branschen är medveten om att uppfattningen om den traditionella revisorsstereotypen inte 

helt stämmer överens med verkligheten, men varken revisorerna eller samhället vill att den 

traditionella stereotypen ska försvinna helt eftersom den traditionella revisorsstereotypen 

är allmänhetens förväntningar på revisorn (Miley & Read, 2012). Dock uppmanar vissa 

revisorer till att göra sig av med den traditionella revisorsstereotypen, eftersom den antyder 

att revisorer har en väldigt smal inblick i och begränsad förståelse av ekonomiska 

angelägenheter (Friedman & Lyne, 2001). Studenters uppfattning om revisorer är väsentlig 

eftersom studenter väljer utbildning efter vilket yrke de vill tillhöra (Arquero & Tejero, 
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2009). Dessutom finns det en risk att den traditionella revisorsstereotypen uppfylls genom 

att nya revisorer tar åt sig egenskaper som de uppfattar hos en revisor (Friedman & Lyne, 

2001).  

 

Den traditionella revisorsstereotypen är en faktor som kan ha bidragit till ett minskat antal 

studenter som väljer revision som utbildning på gymnasiet (Baxter & Kavanagh, 2012). En 

ytterligare aspekt på frågan om vad som kan tänkas avskräcka sökande till yrket rör frågan 

om ett antal omfattande revisionsskandaler som inträffat. Revisionsskandalerna har 

uppstått då revisorerna inte har förutsett risken för konkurs och detta har ökat 

förväntningsgapet på revisorns roll och status i samhället (Carnegie & Napier, 2010). 

Revisionsskandaler har bidragit till en negativ syn på branschen, vilket i sin tur sannolikt 

påverkar rekryteringsprocessen för byråerna (Jeacle, 2008). Smith och Briggs nämner i 

detta sammanhang att ett resultat av den traditionella revisorsstereotypen ”may have serious 

consequences for the next generation of accountants, if as a result, the profession fails to 

recruit the best and brightest of students”, (1999, s.28).  

 

Undersökningar på studenter som studerar ekonomi på högskolenivå har visat att 

studenternas uppfattning om revisorn ofta influeras av föräldrar, släktingar, kamrater och 

lärare (Jackling & Kenely, 2009). I denna studie kommer dessa studenter benämnas som 

högskoleekonomer. Många högskoleekonomer har närstående som arbetar inom 

revisorsbranschen (Friedman & Lyne, 2001). Jackling och Kenelys (2009) studie visar att 

just högskoleekonomer som väljer revision som huvudämne har influerats mer av sina 

föräldrar eftersom många av föräldrarna arbetar inom branschen. Baxter och Kavanaghs 

(2012) studie visar att högskoleekonomers uppfattning om revisorer grundar sig dels på 

uppfattningar de har fått under uppväxten, dels på lärares engagemang och kursers innehåll. 

Vidare visar studien att om revisionsbyråer är aktivt involverade på högskolan, genom att 

marknadsföra revision som en spännande och givande karriär, ökar attraktionen till att bli 

revisor (Baxter & Kavanagh, 2012). Navallas, Del Campo, och Camacho-Minano (2017) 

påpekar i en liknande studie att interaktioner med revisorer ökar högskoleekonomers 

motivation till yrket. Studenters personlighet men också uppfattning om revision är viktiga 

eftersom de påverkar deras val av yrke (Baxter & Kavanagh, 2012). Individer som väljer 
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att jobba med revision kan antas ha personlighetsegenskaper som på något sätt motsvarar 

den traditionella revisorsstereotypen (Chen m.fl., 2012; Miley & Read, 2012). 

 

Trots att revisorsyrket har förändrats och revisorer i viss mån tycks ha arbetat för att 

motarbeta stereotypen, kvarstår en stereotyp av revisorn som är nästintill identisk idag som 

för 40 år sedan. Ovanstående information visar att det finns olika uppfattningar om 

revisorer, hur dessa formas och vidareförmedlas. Tidigare litteratur har undersökt vad som 

kan påverka uppfattningen om en revisor och har kommit fram till att den traditionella 

revisorsstereotypen har en stor inverkan. Litteraturen har undersökt hur högskolors 

ekonomistudenters uppfattar revisorer, därför är fokus i denna studie att undersöka om 

elever som studerar ekonomi på gymnasiet uppfattar revisorn som den traditionella 

revisorsstereotypen. Gymnasieekonomer i årskurs tre undersöks eftersom det ofta är i detta 

skede som beslut tas om framtida utbildning.  

 

1.2 Frågeställning 

Mycket tyder på att den traditionella revisorsstereotypen och individers närstående har stor 

inverkan på uppfattningen om revisorer. Uppfattningen om revisorsyrket har tidigare 

undersökts på högskoleekonomer. Det saknas dock, oss veterligen, studier på 

gymnasieekonomer i årskurs tre som står inför valet av högskoleutbildning om deras 

uppfattning om revisorsyrket. Det tycks därför finnas ett behov av att undersöka om 

gymnasieekonomer uppfattar revisorn som den traditionella revisorsstereotypen.  

 

Genom denna studie ställer vi oss frågorna: Uppfattar gymnasieekonomerna att revisorn 

har hög status? Anser gymnasieekonomerna sig dela egenskaper med den traditionella 

revisorsstereotypen? Har gymnasieekonomer, med någon i sin närhet som arbetar som 

revisor, intention att bli revisorer?  
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1.3 Syfte 

Denna studies syfte och fokus är att undersöka hur gymnasieekonomer uppfattar revisorn 

samt sig själva utifrån egenskaper som förknippas med den traditionella 

revisorsstereotypen. Studien undersöker även, dock i mindre omfattning, om det finns ett 

samband mellan intentionen att bli revisor och om man har någon i sin närhet som arbetar 

som revisor.   
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2. Vetenskaplig metod 

Denna studie lämpar sig för den positivistiska vetenskapssynen eftersom fokus ligger på 

tidigare forskning och empiri relaterade till samhälleliga fenomen. Positivistisk 

vetenskapssyn tillåter forskare att studera samhälleliga fenomen på ett så objektivt och 

opartiskt sätt som möjligt, vilket innebär att observationer av händelser i samhället 

förväntas vara oberoende av forskarnas åsikter (Denscombe, 2018). Syftet med positivistisk 

vetenskapssyn är att skapa hypoteser som kan testas (Bell, Bryman, & Harley, 2019). 

Motsatsen till positivistisk vetenskapssyn är fenomenologi som betonar subjektivitet 

istället för objektivitet samt beskrivning snarare än analys. Positivistiska infallsvinklar 

söker förklaringar passande en mer allmän uppfattad verklighet (Denscombe, 2018).  

 

2.1 Studiens ansats och metod 

För att undersöka studiens syfte, hur gymnasieekonomer uppfattar revisorn samt sig själva 

utifrån egenskaper som förknippas med den traditionella revisorsstereotypen, valdes 

befintlig litteratur inom teorierna och den traditionella revisorsstereotypen. För att kunna 

generalisera gymnasieekonomernas uppfattning om revisorn mot den traditionella 

revisorsstereotypen användes en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen 

prövades sedan genom deduktion som innebär att studien använde en forskningsansats där 

hypoteser skapades utifrån befintliga teorier (Bell, m.fl., 2019). Motsatsen till deduktion är 

induktion, då undersökningen istället hade utgått från empirin (Alvehus, 2013). Om en 

induktiv metod hade använts i denna studie hade en omfattande datainsamling av 

longitudinell karaktär behövts, vilket innebär att studieobjekten följs upp genom 

upprepande undersökningar (Bell, m.fl., 2019) 

 

Det deduktiva tillvägagångssättet förutsätter att det ges möjlighet till att kunna utreda 

studieobjektet på ett sätt som står i enighet med tidigare forskning. Dock utgår tolkningen 

och kopplingarna av teorin och empirin från forskarna som härleder slutsatserna (Bell, 

m.fl., 2019). Ett deduktivt tillvägagångssätt medför dock en risk att förklaringarna och 

sambanden kan färgas av förförståelsen hos forskarna som gör tolkningen. Denna risk anses 
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dock vara mindre när det finns en teoretisk referensram och tidigare empiriska 

undersökningar att relatera till, jämfört med en induktiv metod. 

 

Tidigare forskning har till viss del bidragit till utformningen av hypoteser utifrån ett 

trovärdigt resonemang. Hypoteserna grundades på litteratur om professionsteorin och 

identitetsteorin samt tidigare studier som har studerat den traditionella revisorsstereotypen. 

Genom tidigare forskning inom revisorsprofessionen och revisorns roll har det påvisats att 

den traditionella revisorsstereotypen är en tydlig faktor som kan tänkas påverka individers 

uppfattning. Denna tolkning har varit central för oss i utformningen av hypoteserna.  

 

Genom positivistisk vetenskapssyn följt av en deduktiv forskningsansats har studien använt 

sig av en kvantitativ forskningsmetod. En kvantitativ forskningsmetod syftar till att samla 

in data som kodas för att försöka identifiera synbara samband. Detta innebär att finna 

statistiskt säkerställda samband samt koppla dessa funna mönster i data till hypoteser. Hade 

syftet varit att få en djupare förståelse kring till exempel hur bakomliggande faktorer 

påverkar hur gymnasieekonomers uppfattning växer fram och upprätthålls hade en 

kvalitativ ansats varit mer lämplig. En kvalitativ ansats hade genom intervjuer gett 

möjligheten till att utveckla gymnasieekonomernas svar och på så sätt utvecklat förståelsen 

för gymnasieekonomerna bakomliggande faktorer till uppfattningen om revisorn 

(Denscombe, 2018). En kvantitativ forskningsmetod lämpar sig för studien eftersom syftet 

är att undersöka hur gymnasieekonomer uppfattar revisorn samt sig själva utifrån 

egenskaper som förknippas med den traditionella revisorsstereotypen (Bryman, 1997). 

Syftet är även att undersöka, dock i mindre omfattning, om det finns ett samband mellan 

intentionen att bli revisor och om man har någon i sin närhet som arbetar som revisor.  

 

2.2 Val av teoretisk referensram 

Som utgångspunkt har vi valt att använda oss av professionsteorin och identitetsteorin samt 

den traditionella revisorsstereotypen i den teoretiska referensramen. I professionsteorin 

framhålls det att yrken som klassas som professioner kräver en lång och formell utbildning. 

Kravet på den långa utbildningen medför bland annat att revisorer innehar en 
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specialistkunskap som brukar leda till att professioner präglas av hög status och auktoritet 

(Broberg, Umans, & Gerlofstig, 2013). Den andra teorin som studien baseras på är 

identitetsteori, vilken framför allt förklarar hur individer ser sig själva och andra baserat på 

sociala kategoriseringar (Tajfel & Turner, 1979). Identitetsteorin ligger till grund för 

enkäten (Se Bilaga 2) som undersöker hur gymnasieekonomernas egenskaper stämmer 

överens med uppfattningen om revisorn.   
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3. Teoretisk referensram 

För att undersöka studiens syfte, hur gymnasieekonomer uppfattar revisorn samt sig själva 

utifrån egenskaper som förknippas med den traditionella revisorsstereotypen, har en 

teoretisk referensram skapats utifrån dessa. Teorierna antas kunna bidra till en djupare 

förståelse av allmänhetens uppfattning om den traditionella revisorsstereotypen. 

 

3.1 Professionsteori 

Profession är en beteckning som används för yrken som kräver en lång och formell 

utbildning och förknippas ofta med hög status (Greenwood, 1957). Professioner utmärks 

av att klienter betjänas medan icke-professioner betjänar kunder (Greenwood, 1957). 

Greenwood (1957) menar att kunder skiljer sig från klienter på så vis att kunder har en viss 

kunskap om sina behov medan klienten inte har motsvarande kunskap och därför måste 

söka sig till professionella tjänster.  

”På första sidan i The System of Professions, en av de finaste böckerna som 

skrivits inom ämnet, ställer Andrew Abbott vad många ser som den 

grundläggande frågan i det teoretiska studiet av professionerna: ”varför ska 

man ha yrkesgrupper som kontrollerar inhämtningen och tillämpningen av 

olika typer av kunskap?” (Susskind & Susskind, 2017 s.47) 

Susskind och Susskind (2017) besvarar Abbotts fråga med ett resonemang om att en 

profession är en pragmatisk lösning i situationer där individer vare sig kan veta eller göra 

allt själv. Ett exempel på en pragmatisk lösning skulle kunna vara att med en bruten arm 

besöks en specialist, i detta fall en läkare, istället för att gipsa armen hemma. Läkaren 

besöks inte för att lagen kräver det utan för att det finns en upplevd brist på kunskap hos 

klienten.  

 

En professions kunskap och möjlighet att hjälpa klienter är naturligtvis central för den 

allmänna uppfattningen om professionella som individer och som grupp. Uppfattningen om 

vad professioner gör behöver dock inte alltid stämma överens med vad de faktiskt gör. 
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Ibland förekommer förenklade, stereotypa uppfattningar om en viss professions kompetens 

och roll (Dimnik & Felton, 2006).  

 

Yrken betraktade som professioner brukar generellt karakteriseras av trovärdighet, 

auktoritet och status (Brante, 2009; Broberg m.fl., 2013; Greenwood, 1957). Grey (1998) 

påpekar att arbetet inom en profession endast kan utföras av personerna som ingår i 

professionen, eftersom det är de som besitter kunskapen. Exempel på yrken klassificerade 

som en profession är läkare, lärare, jurister, arkitekter och revisorer. Dagens professioner 

delar att alla har specialistkunskap och att inträde till professionen är grundat på formella 

meriter. En annan gemensam faktor är regleringen av professionerna (Susskind & Susskind, 

2017).  

 

3.1.1 Revisorsprofessionen 

Det finns individer bland allmänheten som påstår att revisorsyrket som profession ger 

revisorstiteln status (Johansson, 2017). Det har även gjorts en statistisk undersökning av 

yrken som betraktas ha hög status där revisorsprofessionen hamnade på plats 23 av 100 

yrken (Eriksson & Flisbäck, 2011). Revisorsyrket klassas som en profession eftersom det 

bland annat förutsätter att revisorn har genomgått och godkänts i en formell utbildning, 

vilket innebär att utbildningen har bestämda former om vad som måste ingå för att den ska 

klassas som en revisorsutbildning (Bolagsverket, 2019).  

 

Det är endast auktoriserade och godkända revisorer som enligt Bolagsverket (2016) får 

lämna ett uttalande om ett bolags finansiella rapporter i form av en revisionsberättelse. Det 

är Revisorsinspektionen som kontrollerar kraven som måste uppfyllas för att en individ ska 

anses vara en kompetent revisor (Revisorsinspektionen, 2019). Från år 2013 går det inte 

längre att bli godkänd revisor, utan Revisorsinspektionen ger nu endast behörighet till 

auktoriserade revisorer (FAR, 2013). För att bli auktoriserad revisor krävs en akademisk 

examen om minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng inom företagsekonomi, 

vilket motsvarar tre års studier på heltid. Sedan krävs tre års arbete med handledning av en 

auktoriserad eller godkänd revisor, vilket sker på en revisionsbyrå genom en anställning 
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som revisorsassistent. Slutligen krävs ett godkännande på ett prov för revisorsexamen som 

är anordnat av Revisorsinspektionen (FAR, 2017).  

 

Revisorns arbetsuppgifter innebär bland annat att genom god revisionssed granska ett 

bolags årsredovisning, för att kontrollera att den stämmer överens med tillämplig lag 

(Carrington, 2016). Revisorsinspektionen kontrollerar att god revisionssed följs av 

kvalificerade revisorer. Enligt ABL 9 kap 3 § ställer god revisionssed krav på planering, 

bemanning och genomförandet samt på revisorns rapportering och dokumentation 

(Revisorsinspektionen, 2019).  

 

Broberg och Tagesson (2017) debatterar om hur en revisors arbete ökar ett bolags 

tillförlitlighet och förtroende, vilket styrker professionens trovärdighet (Brante, 2009). Vad 

som då spelar stor roll för detta är bolagets intressenters förtroende för revisorn. Enligt 

Broberg och Tagesson (2017) får en revisor förtroende genom att vara oberoende och 

inneha professionell kunskap. Professionell kunskap grundar sig i en vetenskaplig 

utbildning samt genom att färdigheter har byggts upp, något som sker både under revisorns 

handledning men också efter revisorsexamen (FAR, 2017). En vanlig anledning till att unga 

medarbetare lämnar revisorsbranschen är att yrket inte lever upp till förväntningarna som 

de unga hade på branschen. Allmänheten uppfattar att yrket har hög status på grund av det 

prestigefyllda arbetet och den expertis revisorer besitter (Gertsson, m.fl., 2017). Broberg 

och Tagesson (2017) förtydligar att revisorsprofessionen medför status genom att den 

teoretiska utbildningen ger legitimitet samt medför förtroende mellan bolag och 

intressenter, vilket krävs för att undvika avprofessionalisering utav revisorsbranschen.    

 

Ovanstående resonemang argumenterar för att en högre formell utbildning ger djupare 

specialistkunskap som motsvarar en hög status för professionen.  Eftersom de som arbetar 

inom professionen besitter specialistkunskaper går dessa individer inte att ersätta. I sin tur 

bidrar detta till ett problem där yngre medarbetare lämnar revisorsyrket på grund av att det 

inte lever upp till den förväntade statusen som professionen förknippas med. Allmänhetens 

uppfattning om att revisorsyrket har hög status ligger till grund för att undersöka om 
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gymnasieekonomer delar allmänhetens uppfattning. Även om ”hög status” inte har nämnts 

i tidigare studier som kännetecken för den traditionella revisorsstereotypen kan det 

konstaterats att revisorsyrket uppfattas ha hög status. Med grund på Gertssons m.fl. (2017) 

resonemang skulle ”hög status” möjligtvis kunna adderas till listan och därför skulle 

gymnasieekonomer kunna dela denna uppfattning med allmänheten. Studiens första 

hypotes undersöker om det finns en delad uppfattning med allmänheten om att 

revisorsyrket har hög status. Detta resonemang leder oss till hypotesen: 

 

H1: Gymnasieekonomerna uppfattar att revisorn har hög status. 

 

3.2 Identitetsteori 

Fokus inom identitetsteorin är en persons uppfattning om sig själv och andra baserat på 

sociala kategoriseringar (Tajfel & Turner, 1979). Sociala kategoriseringar innebär 

uppdelningar i specifika klasser eller kategorier av den sociala världen. Uppdelningen sker 

på grund av att individer bedömer att de själva eller andra i deras omgivning delar samma 

egenskaper som skiljer de från andra sociala grupper (Tajfel, 2010). Egenskaperna kan vara 

anknutna till exempelvis ålder, kön eller yrke (Tajfel & Turner, 1979).   

 

Ett yrke med en specifik titel är exempel på en social kategori eftersom det skiljer sig från 

andra kategorier på grund av särskilda arbetsuppgifter samt individer med typiska 

karaktärsdrag för gruppen. Utifrån vad medlemmarna av denna grupp arbetar med och yrket 

i sig kan ett yrke definieras och ge indikationer på exempelvis individens utbildningsnivå 

och kunskap (Tajfel, 2010). Egenskaperna som definierar yrket kan ha både positiva eller 

negativa associationer och kan uttrycka sig exempelvis genom fördomar och stereotyper 

(Tajfel & Turner, 1979).  

 

Ett perspektiv inom identitetsteorin är hur omgivningen uppfattar individer i en grupp, som 

benämns stereotyp. ”Stereotyp” grundar sig i Walter Lippmans bok Public opinion från 

1922 som är relevant än idag (Hinton, 2000). Lippmann (1922) definierar begreppet 
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stereotyp som en generalisering av olika grupper baserat på typiska egenskaper för den 

specifika gruppen. Stereotyperna kan utformas antingen av individen själv eller av kulturen 

där den befinner sig (Lippmann, 1922). Individerna i gruppen kan tendera att börja 

efterlikna karaktärsdragen när en grupp tillskrivs en stereotyp som upplevs ha 

gemensamma karaktärsdrag (Wells, 2012).  

 

Det har diskuterats i flertalet studier hur stereotyper uppkommer och bildandet av 

stereotypa uppfattningar sker generellt sett tidigt i livet genom påverkan av bland annat 

föräldrar. Denna påverkan kan ge avtryck redan innan en person har bildat sig en egen 

uppfattning (Richardsson, Dellaportas, Perera, & Richardsson, 2015). Miley och Read 

(2012) argumenterar och förtydligar detta genom att dra slutsatsen att de flesta egenskaper 

som innehas av en revisor har funnits sedan födseln. Individer som blir revisorer är födda 

till att bli revisorer och inte skapade, eftersom de personliga egenskaperna inte kan läras ut 

(Miley & Read, 2012). 

 

Den traditionella stereotypen av en revisor är väl undersökt och har identifierat egenskaper 

som anses höra till revisorn. Allmänhetens uppfattningar om att den traditionella 

revisorsstereotypen är osocial, tråkig och pengafixerad har en negativ ton (Chen, m.fl., 

2012). Dimnik och Felton (2006) argumenterar dock för att det inte går att kategorisera 

revisorssterotypen som antingen negativ eller positiv. De menar att den traditionella 

revisorsstereotypen även uppfattas omfatta egenskaper som nyfiken, målmedveten, 

noggrann, professionell och pålitlig, egenskaper som väl närmast kan beskrivas som 

positiva (Baxter & Kavanagh, 2012). Dessa egenskaper är en samling från flera tidigare 

studiers resultat. Carnegie och Napier (2010) förklarar att om en grupp, till exempel 

revisorer, anses som tråkiga kommer alla revisorer anses vara tråkiga. Tajfel (2010) styrker 

detta genom att beskriva hur en grupp tilldelas specifika egenskaper baserade på individer 

i gruppen. En viss uppfattning av revisorn kan medföra att personer med just dessa 

egenskaper främst söker sig till yrket, medan personer med avvikande egenskaper söker sig 

till andra yrken. Detta resulterar i att stereotypen förstärks eftersom de uppfattade 

egenskaperna innehas av de som är aktiva inom yrket. Om en person med avvikande 
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egenskaper söker sig till revisorsyrket ses den som avvikande och uppfattas inte som en 

ursprunglig revisorstyp (Carnegie & Napier, 2010; Friedman & Lyne, 2001) 

 

I en grupp med gemensamma egenskaper tenderar medlemmarna att försöka efterlikna 

karaktärsdragen typiska för gruppen för att känna samhörighet. Karaktärsdragen är inte 

skapade av gruppmedlemmarna utan av uppfattningen hos allmänheten (Mael & Ashfort, 

1992). En undersökning av högskoleekonomers uppfattning om revisorsyrket visar att 

högskoleekonomer delar uppfattningen om egenskaperna hos den tradtitionella 

revisorsstereotypen (Baxter & Kavanagh, 2012). Detta leder oss till studiens andra hypotes:   

 

H2: Gymnasieekonomer anser sig ha samma egenskaper som den traditionella 

revisorsstereotypen.  

 

3.3 Den traditionella revisorsstereotypen 

Den traditionella revisorsstereotypen bildas dels av hur revisorer beskriver sitt arbete, dels 

från andras uppfattningar om yrket. Även individer som saknar kännedom kring yrket 

bidrar till den traditionella revisorsstereotypen, vilket leder till uppfattningar som kanske 

inte alltid stämmer överens med verkligheten (Wells, 2012; Richardsson, Dellaportas, 

Perera, & Richardsson, 2015). Revisorn framställs ofta i filmer enligt den traditionella 

revisorsstereotypen, vilket även påverkar allmänhetens uppfattning om en revisors 

egenskaper (Dimnik & Felton, 2006).  

 

Wells (2012) exemplifierar att om en revisor beskriver sitt arbete och nämner att det innebär 

löpande granskningar kan detta uppfattas som en process. Genom att ett arbete beskrivs 

som en process kan det uppfattas som enformigt, vilket kan leda till en förstärkt bild av 

arbetet som till exempel tråkigt (Wells, 2012). Beroende på hur smalt revisorer beskriver 

sitt arbete bildas en mer stereotyp uppfattning (Baxter & Kavanagh, 2012). Brist på 

kunskap och kännedom om revisorsyrket kan även innebära att omgivningen så som 

föräldrar, lärare och media kan påverka individens uppfattning. Många högskoleekonomer 
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som har valt revision som huvudämne har påverkats i sitt val av att deras föräldrar arbetar 

inom revisionsbranschen (Jackling & Kenely, 2009). Barn till föräldrar med en akademisk 

bakgrund väljer också en akademisk utbildning och den senaste undersökningen av 

Statistiska centralbyrån från år 2016 visar att en av tio svenskar har samma arbete som sina 

föräldrar (Boussard, 2016). 

 

Tidigare studier argumenterar för hur lärare som arbetar med ekonomiska ämnen i skolan 

påverkar högskoleekonomers uppfattning (Wells, 2012; Richardsson, m.fl., 2015). Byrne 

och Willis (2005) studie menar att den första kursen inom revision har stort inflytande på 

hur högskoleekonomerna sedan uppfattar yrket. En annan studie undersöker hur 

högskoleekonomers uppfattning om revisorn påverkas av att de får observera revisorer i 

verkligt arbete. Studien påvisar hur detta inverkar på uppfattningen, som resulterar i att 

högskoleekonomerna uppfattar revisorn som mer glad, samarbetsvillig och strukturerad än 

innan observationen (Navallas m.fl., 2017). 

 

Sammanfattningsvis bildas uppfattningar generellt tidigt i livet, genom påverkan från bland 

annat föräldrar och medier. Detta ger individer en förutfattad uppfattning om revisorer, 

innan de har hunnit bilda sin egen uppfattning (Richardsson, m.fl., 2015). Detta leder oss 

till den tredje hypotesen:  

 

H3: Gymnasieekonomer som har någon i sin närhet som arbetar som revisor har intention 

att bli revisorer.  

 

3.4 Sammanfattning av hypotesformulering 

Revisorsyrket klassas som en profession på grund av att individerna inom yrket innehar en 

lång och formell utbildning vilket bidrar till en specialistkunskap (Greenwood, 1957; 

Susskind & Susskind, 2017). Dessa faktorer bidrar, tillsammans med fler som nämnts i 

avsnitt 3.1 och 3.1.1, till att revisorsprofessionen betraktas som ett yrke med hög status. 

Hög status är dock ingen personlig egenskap som betraktas inom den traditionella 
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revisorsstereotypen men är en allmän uppfattning om yrket, vilket leder till studiens första 

hypotes Revisorsyrket uppfattas ha hög status. Detta för att kunna undersöka om 

gymnasieekonomerna delar uppfattning med allmänheten.  

 

Det har påvisats i tidigare studier att om individen ser sig själv ha samma egenskaper som 

en grupp är det lättare att se sig själv tillhöra denna grupp, vilket är kopplat till 

identitetsteorin (Arquero & Tejero, 2009). Därför undersöker denna studie genom hypotes 

2 gymnasieekonomerna anser sig dela egenskaper som de uppfattar hos den traditionella 

revisorsstereotypen. Egenskaperna är nyfiken, målmedveten, osocial, noggrann, 

professionell, pålitlig, tråkig och pengafixerad (Dimnik & Felton, 2006; Jeacle, 2008).  

 

Vi har därför valt att undersöka genom hypotes 3 gymnasieekonomer som har närstående 

som arbetar som revisor har intention till att bli revisorer. Hypotesen grundas på bland 

annat Friedman & Lyne (2001) och Jackling & Kenely´s (2009) studier som visar att 

högskoleekonomer påverkats i sitt val av utbildning från närstående som arbetar som 

revisorer. 
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4. Empirisk metod  

Studiens datainsamlingsmetod är en enkätundersökning (Se Bilaga 2) i pappersformat. 

Dock är medvetenheten om miljöpåverkan högt iakttagen och därför har endast exakt antal 

enkäter skrivits ut. Enkäten delades ut till ekonomiprogrammen i årskurs 3 på Ystad 

gymnasium och Söderportgymnasiet Kristianstad. Totalt 75 närvarande 

gymnasieekonomer deltog vid undersökningarna, med ett bortfall på tolv 

gymnasieekonomer i klasserna som var frånvarande. Av 75 närvarande gymnasieekonomer 

var 71 enkäter med fullständiga svar användbara för studiens mätning.  

 

Inför enkätundersökningen kontaktades åtta skolor runt om i Skåne. Fyra av skolorna var 

inte intresserade av att genomföra enkätundersökningen och två skolor ansåg att deras 

gymnasieekonomer inte kände till vad en revisor är.  Därför blev undersökningens 

urvalsgrupp begränsad till två gymnasieskolor.  

 

Enkäten har grundats på studiens teoretiska referensram och det är av stor vikt för studiens 

reliabilitet att forskarens egna åsikter inte återspeglas i enkätens utformning (Denscombe, 

2018). Reliabilitet är ett återkommande begrepp som förklaras i avsnitt 4.5. Enkätfrågorna 

har därför både positiva och negativa påståenden för att inte våra egna uppfattningar om 

den traditionella revisorsstereotypen ska avspeglas. Påståenden om den traditionella 

revisorsstereotypen som ställdes i enkäten var: nyfiken, målmedveten, osocial, noggrann, 

hög status, professionell, pålitlig, tråkig och pengafixerad.  En enkätundersökning lämpar 

sig vid en kvantitativ forskningsmetod eftersom det finns möjlighet att få en stor 

svarsfrekvens som gäller för hela populationen (Bryman, 1997), i detta fallet Sveriges 

gymnasieekonomer.  

 

Undersökningsenkäten (Se bilaga 2) grundar sig på den teoretiska referensramen som 

bygger på tidigare studier och vetenskapliga artiklar. Litteraturen är hämtad från Högskolan 

Kristianstads databaser inklusive Diva-portalen med sökorden: auditor, profession, 

profession theory, identity, identity theory, perception och students. Kurslitteratur, 

webbplatser och erkända källor som varit återkommande i flera studier och artiklar har även 



 

20 

 

använts i den teoretiska referensramen. Webbplatser har använts kritiskt då många saknar 

vetenskaplig granskning. En vetenskaplig granskning ökar trovärdigheten för källan. För 

att förtydliga information som bland annat regelverk bistår med har webbplatser använts. 

 

Enkätens frågor baserades på hypoteserna som bygger på professionsteorin, identitetsteorin 

och den traditionella revisorsstereotypen. Enkäten omfattar två A4-sidor där 

respondenterna på första sidan ombetts besvara hur olika påståenden stämmer in på de 

själva. På enkätens baksida besvarade respondenterna hur samma påståenden stämmer in 

på deras uppfattning om en revisor. Påståendena är baserade på egenskaperna hos den 

traditionella revisorsstereotypen, det vill säga nyfiken, målmedveten, osocial, noggrann, 

professionell, pålitlig, tråkig och pengafixerad (Dimnik & Felton, 2006; Jeacle, 2008). Ett 

påstående grundar även på hypotes 1 som undersöker om gymnasieekonomerna uppfattar 

att revisorn har hög status. Till skillnad från de andra egenskaperna, som är personliga för 

varje individ, är hög status en egenskap som förknippas med yrket och inte till revisorns 

personlighet. Enkäten formulerades på detta vis för att kunna undersöka om 

gymnasieekonomerna delar egenskaper med de uppfattade egenskaperna hos revisorn (Se 

Bilaga 2). 

 

Fördelen med fysiska pappersenkäter var att gymnasieekonomer kunde tilldelas 

information personligen om enkätens syfte och innehåll av forskarna samt ställa frågor 

under genomförandet av undersökningen. Genom att vi personligen besökte klasserna antas 

att vi på så sätt fick fler svar än om vi hade valt en webbaserad enkätundersökning som 

gymnasieekonomerna hade fått på en webblänk från sina lärare. 

 

4.1 Alternativa metoder 

Alternativa undersökningsmetoder som har diskuterats för att genomföra denna studie har 

varit intervjuer och observationer genom en kvalitativ forskningsmetod. Genom en 

kvalitativ forskningsmetod, som ofta sker genom en induktiv ansats, härleds slutsatser 

utifrån empiriska erfarenheter (Alvehus, 2013). Intervjuer valdes bort som 

insamlingsmetod eftersom det hade varit en mer tidskrävande metod, vilket hade gett ett 
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begränsat insamlat empiriskt material. Vid användning av intervjuer hade dock 

respondenternas reaktioner kunnat observeras. Svarsfrekvensen hade blivit lägre vid 

intervjuer, vilket hade riskerat bidra till att slutsatsen inte hade haft lika hög trovärdighet 

som vid en enkätundersökning. Uppskattningsvis hade tio intervjuer kunnat genomföras 

under samma tidsperiod som genomförandet av enkäterna. Totalt har 71 fullständiga 

enkäter med svar från gymnasieekonomer samlats in, vilket vi anser styrker vårt val av en 

kvantitativ metod på så sätt att studien får en högre trovärdighet. Observationer var inte ett 

alternativ eftersom det skulle vara omöjligt att observera gymnasieekonomernas 

uppfattning inom de begränsningar som utgjordes för undersökningen.    

 

4.2 Urval och genomförande 

Undersökningen gjordes på två ekonomiprogrammen i Skåne. För att komma i kontakt med 

gymnasieekonomerna skickades ett brev ut till ansvariga lärare på skolorna med förfrågan 

om genomförandet av enkätundersökningen (Se bilaga 1). Mejlet formulerades med en kort 

introduktion till enkäten och vad studien innebar. Lärarna misstänkte att 

gymnasieekonomerna inte skulle ha så stor kännedom om vad revisorsyrket innebär 

eftersom gymnasieekonomerna inte har någon djupare relation till yrket. Vi valde 

gymnasieskolorna efter geografiska aspekter eftersom vår undersökning är tidsbegränsad, 

detta kallas enligt Denscombe (2018) för bekvämlighetsurvalet. Bekvämlighetsurvalet 

bygger på vad som är passande för undersökningen, då en begränsad tid finns väljs objekt 

som ligger närmst till hands (Denscombe, 2018).  

 

4.3 Operationalisering 

Denna studies syfte är att undersöka hur gymnasieekonomer uppfattar revisorn samt sig 

själva utifrån egenskaper som förknippas med den traditionella revisorsstereotypen. 

Studien undersöker även, dock i mindre omfattning, om det finns ett samband mellan 

intentionen att bli revisor och om man har någon i sin närhet som arbetar som revisor. 

Enkäten inleds med två frågor om kön och skola för att kunna identifiera eventuella 

samband med resterande enkätfrågor. Vidare bestod enkäten av åtta påståenden om 

individens egenskaper, vilka avsågs att jämföras med samma åtta påståenden om revisorns 
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egenskaper som kan kopplas till den traditionella revisorsstereotypen. De åtta påståendena 

är de uppfattade egenskaperna hos den traditionella revisorsstereotypen enligt tidigare 

studier som bland annat Carnegie & Napier (2010) och Friedman & Lyne (2001). 

Påståendena tar upp om gymnasieekonomerna respektive revisorn har egenskaper som: 

nyfiken, målmedveten, osocial, noggrann, professionell, pålitlig, tråkig och pengafixerad. 

Ett ytterligare påstående som bidrog till enkätens fråga är hög status som enligt 

professionsteorin är en faktor för revisorsyrket. Liksom de åtta egenskaperna hos den 

traditionella revisorsstereotypen testas hög status både för individen och hos revisorn. 

Sammanfattningsvis mäter 8 påståenden uppfattningen om revisorn och de andra 8 mäter 

hur gymnasieekonomen uppfattar sig själv. Därutöver finns två påståenden som undersöks 

genom fråga 12 jag känner till vad revisorsyrket innebär och fråga 13 jag har någon i min 

närhet som arbetar som revisor. Slutligen mäts studiens beroende variabler genom frågorna 

23 jag kan se mig själv arbeta som revisor i framtiden och 24 jag kommer söka mig till en 

revisorsutbildning efter studenten.  

 

En testundersökning genomfördes med en student från Personal- och 

Arbetslivsprogrammet på Högskolan Kristianstad för att testa om enkäten var 

välformulerad och tydlig. Testenkätens respondent hade ingen relation till revisorsyrket 

och därför gjordes en tunn beskrivning av yrket i inledningen av enkäten (Se bilaga 2). 

Testundersökningen visade att begreppen pengafixerad och tråkigs innebörd var otydliga 

för studenten.   

 

Eftersom denna studies enkät riktar sig mot gymnasieekonomer har några egenskaper från 

den traditionella revisorsstereotypen omformulerats för att orden behövde förtydligas och 

minska risken för att respondenten skulle ta illa vid sig. Egenskaper som har behövt 

omformuleras är osocial, tråkig och pengafixerad. Eftersom studien undersöker om 

gymnasieekonomerna anser sig dela egenskaper med revisorn har samma påståenden om 

egenskaperna ställts till gymnasieekonomerna. Dessa egenskaper som undersöktes kan vara 

svåra att se hos sig själv, vi misstänkte att individer sällan ser sig själva vara till exempel 

tråkiga. Osocial omformulerades till att jag föredrar att jobba självständigt, med bakgrund 

till hur tjänsten som revisorsassistent beskrivs på Mazars SET (2019) som bland annat 
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självständig och hög ansvarskänsla. Tråkig omformulerades till jag tycker om att arbeta 

strukturerat, efter Dimnik & Felton (2006) påpekande om revisorns enformiga 

arbetsuppgifter. Pengafixerad omformulerades till jag tycker om att jobba med siffror, efter 

Jacklings (2001) påpekande om att revision är ett yrke som styrs av siffror. 

 

Risken med omformulerade påståenden kan tänkas vara att den ursprungliga betydelsen 

försvinner samt att det kan få en ny betydelse. Risken med detta skulle vara om 

omformuleringen påverkar gymnasieekonomernas svar så att de skulle svara annorlunda 

mot vad de hade gjort till ursprungsbegreppet. Trots denna risk är syftet med 

omformuleringen att respondenterna ska kunna svara så opåverkat som möjligt, med andra 

ord ska påståendena inte uppfattas stötande eller ledande mot ett svar.   

 

4.3.1 Oberoende variabler 

Indelningen av de olika variablerna i oberoende och beroende variabler var nödvändig med 

tanke på studiens syfte som är att undersöka gymnasieekonomernas uppfattning om den 

traditionella revisorsstereotypen samt om det finns ett samband mellan intentionen att bli 

revisor och om man har någon i sin närhet som arbetar som revisor. Beroende variabler 

avser sådant som förändras när de oberoende variablerna förändras (Denscombe, 2018). 

Enkäten börjar med två kontrollfrågor om kön och skola.  Respondenterna har endast 

kunnat kategorisera sig som antingen kvinna eller man, vilket innebär att studien har en 

binär könsindelning. Denna uteslutande könsindelning gjordes eftersom det enligt svensk 

lag endast finns två juridiska kön (SFS 1972:119). Kvinna kodades som (1) och man 

kodades som (2). En kodning gjordes även för de båda skolorna, Ystad gymnasium kodades 

som (1) och Söderportgymnasiet Kristianstad kodades som (2).   

 

För att undersöka variablerna har en sjugradig likertskala använts som enkätens 

mätinstrument, som vi har sett i liknande studier. Dessa studier använde sig av en sjugradig 

Likertskala vid undersökningen av egenskaper hos revisorsstereotypen uppfattade av 

högskoleekonomer (Kovacevic & Nilsson, 2018). Den vanligaste likertskalan är femgradig, 

men för att få mer detaljerade resultat användes en sjugradig likertskala. Det finns även 
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undersökningar som använder sig av en niogradig likertskala. Dock riskerar användandet 

av en niogradig skala att svaren blir för breda och det blir då svårt att tyda svarens 

medelvärde (Bell, m.fl., 2019). Svarsalternativen består av en 1 – 7 gradig skala där 1 = 

instämmer inte alls och 7 = instämmer helt.  Mitten på likertskalan är 4 och tolkas som 

varken eller. I enkäten förklarar likertskalan att ju högre värde på gymnasieekonomernas 

svar, desto mer stämmer deras uppfattning överens med den traditionella 

revisorsstereotypen. En sammanställning av gymnasieekonomernas svar gav medelvärden 

som testades mot värdet 4, där medelvärden över 4 betyder instämmer helt och 

medelvärden under 4 instämmer inte alls.  

 

I kapitel tre argumenterade vi utifrån tidigare studiers resonemang att närstående kan 

inverka på individers uppfattning om revisorn. Vi argumenterade även för att de 

högskoleekonomer som har någon i sin närhet som arbetar som revisor har mer kännedom 

om revisorsyrket än de som inte har någon i sin närhet som arbetar som revisor (Jackling 

& Kenely, 2009). Förväntningen var att gymnasieekonomers kännedom om yrket har 

samband med att gymnasieekonomerna har någon närstående inom revisionsbranschen. 

Vilket innebär att om respondenten har någon i sin närhet som arbetar som revisor är 

kännedomen om yrket större. Detta har därför mätts med fråga 12 jag känner till vad 

revisorsyrket innebär som antas ha ett samband med fråga 13 jag har någon i min närhet 

som arbetar som revisor. I fråga 13 angående om man har någon i sin närhet som arbetar 

som revisor kodades svarsalternativen till föräldrar (1), syskon (2), vänner (3), annat (4) 

respektive har ingen i min närhet som arbetar som revisor (5). Fråga 13 kodades sedan om 

en gång till, vilket innebär att det är en dummy-variabel (Körner & Wahlgren, 2015). 

Svarsalternativen föräldrar, syskon, vänner och annat kodades som jag har någon i min 

närhet som arbetar som revisor (1) och jag har ingen i min närhet som arbetar som revisor 

(2).  

 

4.3.2 Beroende variabler 

Undersökningens beroende variabel är intentionen att bli revisor som undersöks genom 

påståendena 23 jag kan se mig själv arbeta som en revisor i framtiden och 24 jag kommer 
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söka mig till en revisorsutbildning efter studenten. För att undersöka om den beroende 

variabeln påverkas av den oberoende variabeln som är påstående 13 jag har någon i min 

närhet som arbetar som revisor användes även här, liksom ovan för de oberoende 

variablerna, en sjugradig likertskala som mätinstrument.  

 

4.4 Analys 

När den empiriska undersökningen hade genomförts sammanställdes datamaterialet i 

SPSS. SPSS är ett dataverktyg som har använts för att kunna göra en statistisk analys. Den 

statistiska analysen använder sig av en signifikansnivå på 5 procent som den lägsta nivå för 

att sambanden ska kunna anses vara statistiskt giltig (Körner & Wahlgren, 2015).  

 

Hypotes 1 och 3 testades genom One Sample T test medan hypotes 2 testades genom Paired 

sample T test. T test jämför skillnader mellan medelvärden av grupper och förklarar om det 

finns en signifikant skillnad mellan grupperna (Pallant, 2016). Testen resulterar även i olika 

p-värden, som är beroende av hur stora medelvärdesskillnaderna är. Sedan användes båda 

metoderna för att undersöka om det fanns ett samband mellan de oberoende variablerna 

och den beroende variabeln.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

I empiriska studier är det av stor vikt att ha hög reliabilitet och validitet som mäter att data 

har samlats in på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet innebär att studien utförs med en metodik 

som kan upprepas för liknande population och då skall generera liknande resultat (Bell, 

m.fl., 2019). Eftersom denna studie grundar sig på tidigare undersökningar, men där 

högskoleekonomers uppfattning om revisorn har undersökts istället för 

gymnasieekonomer, bör resultatet av denna studie någorlunda likna de tidigare resultaten. 

För att stärka reliabiliteten hade undersökningen kunnat göras igen på liknande population, 

men på grund av undersökningens tidsbegränsning fanns ingen möjlighet till det. 

Reliabiliteten stärks även genom testundersökningen som visade att en ytterligare 

operationalisering krävdes för några begrepp. Operationaliseringen stärkte i sin tur 



 

26 

 

respondenternas förståelse för påståendena i den faktiska undersökningen. Slutligen får 

studien även ökad reliabilitet genom att etiskt betänkande har beaktats.  

 

Validitet är ett annat begrepp som är väsentligt i empiriska studier. Validitet innebär att det 

studien avser att mäta faktiskt mäts, det vill säga det som mäts ska vara relevant för studiens 

problem och frågeställning (Bell, m.fl., 2019). I denna studie är det relevant att undersöka 

gymnasieekonomers uppfattning om revisorn för att jämföra med liknande tidigare studier. 

En brist på validitet i studien kan vara omformuleringens konsekvenser som leder till att 

begreppet får en ny betydelse. En ny betydelse skulle innebära att frågan får ett annat 

ändamål och att respondenterna då svarar på en annan fråga.  

 

Med tanke på vår egen bakgrund innan revisorsutbildningen på Högskolan Kristianstad, då 

vi hade en bristande kunskap om vad revisorsyrket innebar, hade vi förväntningar på att 

gymnasieekonomerna inte skulle ha någon större kunskap av yrket. Detta är något som 

några av de lärare som vi kontaktade också bekräftade för oss, och de tackade därför nej 

till enkätundersökningen på grund av att de misstänkte att eleverna inte kände till 

revisorsyrket. Tyvärr fick vi därför inte heller chansen att undersöka om detta var fallet på 

de skolor som lärarna tackade nej på. Detta har tagits i beaktande men är inte relevant 

eftersom det är gymnasieekonomernas uppfattning om den traditionella revisorsstereotypen 

som undersöks oavsett om de har kännedom om vad revisorsyrket innebär eller inte.  

 

4.6 Forskningsetiska beaktanden 

Vid användning av en enkät som datainsamlingsmetod är det viktigt att ha i beaktande att 

respondenterna ska skyddas. Det är viktigt att undvika inkräktande frågor eftersom det ökar 

risken för att beröra känsliga aspekter (Denscombe, 2018). Enligt Denscombe (2018) ska 

fyra beaktanden tas i samband med undersökningen: 1) Skydda deltagarnas intresse, 2) 

Garantera frivillighet, 3) Arbeta på ett ärligt och öppet sätt och 4) Följa nationell 

lagstiftning.  
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För att skydda deltagarnas intresse angavs respondenternas svar anonymt samt gavs 

möjligheten till att kunna avbryta undersökningen när de ville eftersom deltagandet var 

frivilligt. Vi lämnade även ut våra kontaktuppgifter för att uppvisa transparens och 

informerade om studiens syfte samt deltagarnas roll i studien för att kunna arbeta på ett 

ärligt och öppet sätt. Enligt SFS 2003:460 omfattas inte studier som ingår i en 

högskoleutbildning på grundnivå av lagar om etikprövning. Om alla fyra principer är 

uppfyllda följs en god forskningsetik (Denscombe, 2018). 
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5. Empirisk analys 

I detta kapitel kommer den beskrivande statistiken att presenteras. Sedan redogörs 

hypotesprövningarna med hjälp av One sample T test samt Paired sample T test. Dessa 

tester har gjorts för att kunna analysera och förklara om gymnasieekonomerna uppfattar 

revisorn som den traditionella revisorsstereotypen.  

 

För att ge en överblick av respondenterna som har deltagit i studiens undersökning 

presenteras först studiens beskrivande statistik. Totalt delades 75 enkäter ut varav 71 

enkäter fullföljdes. Med hjälp av SPSS raderades de ofullständiga enkäterna från 

datamaterialet bort så att endast de fullständiga enkätsvaren utgör datamaterialet för 

analysen. De 71 fullständiga enkäterna var fullständigt besvarade för frågorna som mätte 

uppfattningen om den traditionella revisorsstereotypen men även intentionen att bli revisor. 

För att kunna genomföra en fullständig analys av uppfattningen och intentionen hos 

respondenterna, krävdes fullständiga svar för de frågor som låg till grund för att göra en 

beräkning av undersökningens beroende variabel. De 71 fullständiga svaren som samlades 

in var en god grund för att kunna göra antagandet om en normalfördelning på studiens 

resultat (Pierre Carbonnier, personlig kommunikation, 8 maj 2019). Vidare kommer den 

beskrivande statistiken från det empiriska materialet att redogöras.  

 

Utifrån det insamlade materialet gjordes analyser på gymnasieekonomers uppfattning om 

revisorn. Syftet med analyserna var att kunna förklara om gymnasieekonomerna uppfattar 

att revisorn har hög status, om gymnasieekonomer anser sig ha samma egenskaper som 

den traditionella revisorsstereotypen och om gymnasieekonomer som har någon i sin 

närhet som arbetar som revisor har intention att bli revisorer. Dessa analyser gjordes i 

statistikprogrammet SPSS och genom T test fann vi samband mellan olika variabler samt 

skillnader i medelvärden mellan grupper från enkätundersökningen.  

 

En första analys gjordes över könsfördelningen på respondenterna. Av 71 enkätsvar 

besvarades 43 av kvinnor, vilket motsvarar en majoritet på 61 procent och resterande 39 

procent som motsvarar 28 män, vilket redovisas i tabell 5.1. Som forskare fick vi inte 
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tillgång till klasslistorna eftersom respondenterna skulle vara anonyma och därför saknar 

vi tillgång till bortfallet av gymnasieekonomer i klasserna.  

 

Tabell 5. 1 Kön 

Kvinna Man Totalt 

43 28 71 

 

För att kunna tolka ett rättvisande resultat ansåg vi att det var nödvändigt att börja enkäten 

med en kontrollfråga som redovisas nedan i tabell 5.2. Kontrollfrågan undersökte hur 

många respondenter som känner till vad revisorsyrket innebär eftersom vi hade förväntning 

på att gymnasieekonomerna inte skulle känna till yrket.  

 

Tabell 5.2 Jag känner till vad revisorsyrket innebär  

 Antal Andel Kvinna Man 

Jag känner till vad revisorsyrket innebär 40 56 % 20 20 

Jag känner varken eller till vad 

revisorsyrket innebär 

10 14 % 8 2 

Jag känner inte till vad revisorsyrket 

innebär 

21 30 % 15 6 

Totalt 71 100 % 43 28 

 

Respondenternas svar visar att endast 40 gymnasieekonomerna känner till vad 

revisorsyrket innebär, vilket motsvarar 56 procent. Detta stämde inte överens med våra 

förväntningar. Eftersom endast 56 procent känner till vad revisorsyrket innebär kan 

studiens resultat bli missvisande. Resultatet kan bli missvisande eftersom resterande 31 

gymnasieekonomer, vilket motsvarar 44 procent av gymnasieekonomerna har bristande 

kunskap om yrket även har svarat och räknats med i det empiriska materialet. Denna 

bristande kunskap är viktig att ha i åtanke vid tolkningen av studiens resultat eftersom 

denna uppdelning ökar osäkerheten i slutsatserna som ska dras.  Ur tabell 5.2 kan vi se att 

det var 20 kvinnor och 20 män som svarade mellan 5 till 7 på likertskalan på fråga 12 jag 

känner till vad revisorsyrket innebär. Denna fördelning visar att majoriteten av männen 
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känner till vad revisorsyrket innebär medan det är en minoritet av kvinnorna som känner 

till vad revisorsyrket innebär.  

 

Nedan följer hypotesprövningen av studiens tre hypoteser där analyser genomförs. En 

analys undersöker om gymnasieekonomerna uppfattar att revisorn har hög status med 

bakgrund till professionsteorin. Sedan följer en analys avseende om gymnasieekonomerna 

anser sig dela egenskaper med den traditionella revisorsstereotypen. Slutligen genomförs 

en analys över om gymnasieekonomer som har någon i sin närhet som arbetar som revisor 

har i större utsträckning intention att bli revisor.  

 

5.1 Hypotesprövning 

I detta avsnitt redogörs för samtliga hypotesers resultat från studiens undersökning. 

Hypotes 1 och 3 har testats genom One Sample T test medan hypotes 2 testades genom 

Paired sample T test. Samtliga test har en signifikansnivå på 5 procent som betyder att om 

p-värdet är mindre än 5 procent är resultatet signifikant, det vill säga statistiskt säkerställt. 

Frågorna är formulerade på så sätt att ju högre svar på likertskalan, desto mer stämmer 

uppfattningen överens med den traditionella revisorsstereotypens egenskaper. Likertskalan 

är uppbyggd på så sätt att 1 = Instämmer inte alls, 4 = varken eller 7 = Instämmer helt.  

 

5.1.1 Hypotesprövning av hypotes 1 

Den första hypotesen undersöker om gymnasieekonomerna uppfattar att revisorn har hög 

status. Hypotes 1 syftar till att undersöka om gymnasieekonomerna uppfattar att 

revisorsyrket stämmer in på professionsteorins beskrivning om att revisorsyrket har hög 

status (Broberg & Tagesson, 2017). Hypotes 1 prövas genom ett One sample T test med 

beräkning av medelvärde och P-värde på enkätfrågan revisorn har hög status. 

Gymnasieekonomerna har fått ange sitt svar på likertskalan som har värde mellan 1 till 7. 

 

Tabell 5.3 nedan presenterar medelvärdet för revisorn har hög status för samtliga 71 

respondenter. Medelvärdet på frågan om revisorn har hög status är 4,89. Medelvärdet testas 
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mot 4 som enligt likertskalan betyder varken eller. Eftersom medelvärdet 4,89 är större än 

4 innebär det att gymnasieekonomerna uppfattar att revisorn har hög status. En beräkning 

av medelvärde gjorde därför spridningen på respondenternas svar inte var avsevärt höga 

och vi ansåg därmed att ett medelvärde var det mest rättvisa värdet till den här typen av 

undersökning.  

Tabell 5.3 Revisorn har hög status  

 Medelvärde P-värdet 

Revisorn har hög status 4,89 0,000 

 

P-värdet i tabell 5.3 blev 0,000 vilket är lägre än signifikansnivån som är 0,050. Detta 

betyder att hypotesen kan anses statistiskt giltig och vi kan påvisa att gymnasieekonomerna 

tycker att revisorn har hög status. Resultatet kan tyda på att gymnasieekonomerna uppfattar 

att revisorn har hög status på grund av den långa formella utbildningen som 

Revisorsinspektionen (2019) nämner.  

 

Nedan i tabell 5.4 visas fördelningen mellan kön bland de gymnasieekonomer som 

uppfattar att revisorn har hög status eller inte. Av tabell 5.4 kan vi tyda att majoriteten, 48 

av 71 gymnasieekonomer, uppfattar att revisorn har hög status.  

 

Tabell 5.4 Könsfördelning – Revisorn har hög status  

 Revisorsyrket har inte hög status Revisorsyrket har hög status Totalt 

Kvinnor 13 30 43 

Män 10 18 28 

Totalt 23 48 71 

Not: x2 = 0,218; p > 0,05 

 

För att avgöra om skillnaden mellan kvinnor och män är signifikant gjordes ett x2-test. X2-

test analyserar faktiska frekvenser jämfört med förväntade frekvenser. X2-testet påvisade 

att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor angående 

uppfattningen om att revisorn har hög status. Från x2-testet får vi ett p-värde som är större 



 

32 

 

än signifikansnivån 0,05. Detta resultat påvisar även att det inte finns några signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnors uppfattning om att revisorn har hög status.  

 

Genom ett One sample T test gjordes en sammanställning av medelvärdet på frågan 

revisorn är professionell. Testet gjordes för att undersöka om gymnasieekonomernas 

uppfattning om revisorn stämmer överens med professionsteorin och Broberg & Tagessons 

(2017) resonemang. Sammanställningen av respondenternas svar visade att 55 av 71 

gymnasieekonomer svarade mellan 5 till 7 på likertskalan som motsvarade ett medelvärde 

på 5,42, vilket betyder att gymnasieekonomerna instämmer med att revisorn är 

professionell. Eftersom majoriteten av respondenterna svarade att de uppfattar revisorn som 

professionell, stärker det resultatet om att 48 gymnasieekonomer uppfattar att revisorn har 

hög status. Professionsteorin förklarar att yrken klassade som professioner besitter 

professionell kunskap som ofta skapar status för yrket, vilket kan vara en förklaring till 

varför gymnasieekonomerna uppfattar revisorn ha hög status (Susskind & Susskind, 2017).  

Broberg & Tagessons (2017) resonemang om att hög status för yrket skapas av att revisorn 

har professionell kunskap som fås genom den långa formella utbildningen kan vara en 

ytterligare förklaring till resultatet. Resultatet kan även bidra till tolkning om att revisorn 

innehar hög status eftersom yrket är reglerat och har krav på att följa god revisionssed 

(Bolagsverket, 2016). Denna reglering kan även tyda på hög auktoritet för revisorn (Brante, 

2009). 

 

Resultatet av hypotesprövningen visar att hypotes 1 accepteras eftersom 

sammanställningen av gymnasieekonomernas svar avseende revisorn har hög status 

resulterar i ett medelvärde på 4,89 som är högre än 4 på likertskalan. Resultatet påvisar att 

gymnasieekonomerna uppfattar att revisorn har hög status.  

 

5.1.2 Hypotesprövning av hypotes 2 

För att kunna undersöka hypotes 2 gymnasieekonomer anser sig ha samma egenskaper som 

den traditionella revisorsstereotypen gjordes ett Paired sample T test. Paired sample T test 

undersöker skillnader i medelvärden mellan gymnasieekonomernas uppfattning hos sig 
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själva och uppfattade egenskaper hos revisorn. Undersökningen gjordes med frågorna 3 till 

11 och 14 till 22 som är påståenden om egenskaper hos gymnasieekonomerna respektive 

egenskaper om den traditionella revisorsstereotypen (se bilaga 2). Respondenterna fick 

ange sina svar på en likertskala där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt. 

Gymnasieekonomernas svar redovisas nedan i tabell 5.5. 

 

Tabell 5.5 Medelvärde och P-värde på uppfattade egenskaper   

Egenskaper Medelvärde av revisorns egenskaper Medelvärde av gymnasieekonomernas 

egenskaper 

P-värdet 

Nyfiken 3,86 5,03 0,000 

Målmedveten 4,90 5,59 0,000 

Jobba självständigt 4,01 4,58 0,004 

Noggrann 6,28 5,66 0,000 

Hög status 4,89 4,92 0,090 

Professionell 5,42 5,13 0,015 

Pålitlig 5,48 6,14 0,001 

Arbeta strukturerat 4,80 5,77 0,000 

Siffror 5,11 3,82 0,000 

    

 

Ur tabell 5.5 kolumn 1 kan vi tolka att åtta egenskaper uppfattas instämma på 

gymnasieekonomernas uppfattning om revisorn eftersom de har ett medelvärde som 

överstiger 4 på likertskalan. Egenskapen som tydligast går att urskilja är noggrann som har 

medelvärdet 6,28, vilket är nära 7 på likertskalan, vilket betyder att gymnasieekonomerna 

instämmer helt med påståendet om att revisorn är noggrann. Resterande egenskaper har 

medelvärden över 4, som betyder att även dessa stämmer på revisorn. En egenskap som 

dock har ett medelvärde som understiger 4 är nyfiken, som tyder på att 

gymnasieekonomerna inte uppfattar att revisorn är nyfiken.  

  

Vi kan ur tabell 5.5 kolumn 2 utläsa hur gymnasieekonomerna uppfattar sig själva utifrån 

samma egenskaper som har ställts om revisorn. Egenskapen med högst medelvärde är 

pålitlig med ett medelvärde på 6,14, vilket betyder att det är egenskapen som 

gymnasieekonomerna anser stämma in bäst på sig själva. En annan egenskap som 
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gymnasieekonomerna anser hög hos sig själva är jag tycker om att arbeta strukturerat med 

ett medelvärde på 5,77. Egenskapen som har lägst medelvärde är jag tycker om att arbeta 

med siffror med ett medelvärde på 3,82.  

 

Medelvärdena i tabell 5.5 visar att totalt åtta av nio egenskaper har signifikanta skillnader. 

Detta betyder att det finns skillnader i medelvärden angående vilka egenskaper som 

gymnasieekonomerna uppfattar hos sig själva och hur de uppfattar revisorn. 

Gymnasieekonomerna uppfattar sig vara betydligt mer nyfikna, vilket visas med ett 

medelvärde på 5,03 medan de inte uppfattar att revisorn är nyfiken som har ett medelvärde 

på 3,86. En egenskap som gymnasieekonomerna uppfattar starkare hos revisorn är revisorn 

tycker om att arbeta med siffror som har ett medelvärde på 5,11, vilket kan jämföras med 

medelvärdet 3,82 som visar att gymnasieekonomerna inte uppfattar sig själva ha den 

egenskapen. Detta kan enligt Tajfels (2010) resonemang, om att individer bedömer att de 

delar egenskaper som skiljer sig från andra sociala grupper, innebära att 

gymnasieekonomerna inte uppfattar sig tillhöra den sociala gruppen för revisorer. Detta 

kan kopplas till att egenskaper som definierar ett yrke kan uttryckas genom stereotyper 

(Tajfel & Turner, 1979).   

 

Tabell 5.5 visar att ett påstående, revisorn har hög status, skiljer sig från de övriga då det 

har ett P-värde som är större än signifikansnivån på 0,050. Påståendet revisorn har hög 

status har ett p-värde på 0,090 vilket innebär att p-värdet för hög status saknar signifikanta 

skillnader. Detta visar att gymnasieekonomerna attraheras av hög status lika mycket som 

de uppfattar att revisorn har hög status. Denna studies resultat påvisar att hypotes 2 

förkastas eftersom det finns signifikanta skillnader i medelvärden mellan egenskaperna 

uppfattade hos gymnasieekonomerna och den traditionella revisorsstereotypen. Vi kan inte 

påvisa att gymnasieekonomerna anser sig ha samma egenskaper som den traditionella 

revisorsstereotypen.  

5.1.3 Hypotesprövning av hypotes 3 

I tidigare litteratur har det argumenterats för att brist på kännedom om revisorsyrket kan 

innebära att omgivningen påverkar uppfattningen (Jackling & Kenely, 2009). En 
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undersökning visar också att barn till föräldrar med en akademisk bakgrund väljer en 

akademisk utbildning (Boussard, 2016). Därför valde vi som en inledning till 

hypotesprövning 3 att undersöka gymnasieekonomernas intention att bli revisorer genom 

fråga 24 jag kommer söka mig till en revisorsutbildning efter studenten, som det redogörs 

för i tabell 5.6. 

 

Tabell 5.6 Jag kommer söka mig till en revisorsutbildning efter studenten 

Gymnasieekonomernas svar på 

sjugradig likertskala 

Antal Procent 

1 = Instämmer inte alls 35 49 

2 14 20 

3 3 4 

4 = Varken eller 8 11 

5 9 13 

6 2 3 

7 = Instämmer helt 0 0 

Totalt  71 100 

 

Tabell 5.6 visar att 73 procent av gymnasieekonomerna har svarat mellan 1 till 3, vilket 

innebär att det inte är stor sannolikhet att gymnasieekonomerna kommer söka sig till en 

revisorsutbildning eftersom de har angivit låga värden på likertskalan. Baxter och 

Kavanagh (2012) påstår att den traditionella revisorsstereotypen kan vara en orsak som 

bidragit till att färre söker sig till revisorsutbildningen. Att färre söker sig till 

revisorsutbildning påverkar även att revisionsbyråer har svårt att rekrytera nya och lämpliga 

medarbetare (Gertsson m.fl., 2017).  

 

Hypotes 3 lyder enligt följande gymnasieekonomer som har någon i sin närhet som arbetar 

som revisor har intention att bli revisorer. Detta testades med hjälp av ett One sample T 

test som berörde enkätfrågan 13 jag har någon i min närhet som arbetar som revisor (Se 

bilaga 2). Eftersom det har visat sig i tidigare studier att individer med närstående inom 

branschen ofta väljer samma yrke som sina föräldrar var det av intresse att göra denna 

undersökning. Tabell 5.7 visar nedan hur många gymnasieekonomer som har någon i sin 

närhet som arbetar som revisor. Tabellen visar att 42 av 71 gymnasieekonomer har någon 
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i sin närhet som arbetar som revisor och resterande 29 gymnasieekonomer har svarat att de 

inte har någon i sin närhet som arbetar som revisor.  

 

Tabell 5.7 Jag har någon i min närhet som arbetar som revisor 

 Jag har någon i min närhet 

som arbetar som revisor 

Jag har inte någon i min närhet 

som arbetar som revisor 

Totalt 

Kvinna 20 23 43 

Man 22 6 28 

Totalt 42 29 71 

Not: X2 = 7,12; p  <  0,05 

 

Ovan i tabell 5.7 går det att utläsa att det är en snarlik fördelning mellan könen hos 

gymnasieekonomerna som har någon i sin närhet som arbetar som revisor. P-värdet är 

mindre än signifikansnivån som tyder på att det är statistiskt säkerställt att det finns 

skillnader mellan könen.  Med tanke på att det är totalt 28 män som deltog i undersökningen 

och 22 av de har någon i sin närhet som arbetar som revisor tyder det på att en majoritet av 

männen har någon i sin närhet som arbetar som revisor. Av totalt 43 kvinnor i 

undersökningen har endast 20 av de någon i sin närhet som arbetar som revisor, vilket står 

för en minoritet av kvinnorna. Av tabell 5.7 går det alltså att utläsa att det är fler män än 

kvinnor, i förhållande till fördelningen i urvalsgruppen, som har någon i sin närhet som 

arbetar som revisor. 

 

Jackling och Kenely (2009) diskuterar att omgivningen som föräldrar, lärare och media kan 

påverka individens uppfattning vid brist på kunskap och kännedom om revisorsyrket. Detta 

resonemang kan innebära att gymnasieekonomerna skapar sig en kännedom om yrket 

baserat på sina närståendes kunskaper om revisorsyrket. Hypotesen undersöker 

fortsättningsvis om gymnasieekonomerna som har någon i sin närhet som arbetar som 

revisor kommer att studera vidare. 

 

Nedan i tabell 5.8 redogörs svaren på fråga 13 jag har någon i min närhet som arbetar som 

revisor och 24 jag kommer söka mig till en revisorsutbildning efter studenten i en korstabell 
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för att se om det finns ett samband mellan påståendena. Ur tabell 5.8 går det att utläsa att 

av de 42 gymnasieekonomer som har någon i sin närhet som arbetar som revisor har totalt 

elva respondenter svarat att de kommer att söka sig till en revisorsutbildning efter 

studenten. Utav de elva gymnasieekonomerna som kommer söka sig till en 

revisorsutbildning har 10 respondenter föräldrar som arbetar som revisor. En 

gymnasieekonom har syskon som arbetar som revisor. Detta stämmer överens med den 

tidigare undersökning som Jackling och Kenely (2009) gjorde på högskoleekonomer som 

har påverkats av sina föräldrar som arbetar inom revisionsbranschen.  

 

Tabell 5.8 Gymnasieekonomer med någon i sin närhet som arbetar som revisor har intention att söka till 

revisorsutbildning 

 Inte intention att söka 

revisionsutbildning 

Intention att söka 

revisionsutbildning 

Totalt 

Jag har någon i min närhet som 

arbetar som revisor 

31 11 42 

Jag har inte någon i min närhet som 

arbetar som revisor  

28 1 29 

Totalt 59 12 71 

Not: X2 = 6,31; p < 0,05 

 

Av de 29 gymnasieekonomer som inte har någon i sin närhet som arbetar som revisor är 

det endast en gymnasieekonom som har intention att söka sig till en revisorsutbildning. P-

värdet är mindre än signifikansnivån, vilket tyder på att det är statistiskt säkerställt att det 

finns skillnad mellan gymnasieekonomer som har någon i sin närhet som arbetar som 

revisor och gymnasieekonomer som har intention att bli revisorer. Tabell 5.8 visar att 

majoriteten av gymnasieekonomer med någon i sin närhet inte har intention att bli revisorer. 

Dock har 10 av 11 gymnasieekonomer med intention att bli revisorer någon i sin närhet 

som arbetar som revisor.   

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att endast 11 av 42 gymnasieekonomer som har någon 

i sin närhet som arbetar som revisor har intention att bli revisorer. Hypotes 3 förkastas på 

grund av att majoriteten av gymnasieekonomerna med någon i sin närhet som arbetar som 

revisor inte har intention till att bli revisorer.  
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5.2 Sammanfattning av hypotesprövning 

Efter en utförd analys av det empiriska materialet kunde en av studiens tre hypoteser 

accepteras. Resultatet av studien visar att gymnasieekonomer uppfattar att revisorn har hög 

status. Resultatet visar även att gymnasieekonomerna inte anser sig dela egenskaper som 

de uppfattar hos en revisor. Slutligen visar resultatet att endast 11 av 42 gymnasieekonomer 

som har någon i sin närhet som arbetar som revisor har intention att bli revisor. 

 

Hypotes 1 accepterades eftersom resultatet visade att gymnasieekonomerna uppfattar att 

revisorn har hög status, vilket påvisas genom att medelvärdet är 4,89 som är högre än 4. 

Hypotes 2 förkastas eftersom resultatet påvisar att det finns skillnader i medelvärdena 

mellan uppfattningen om gymnasieekonomernas egenskaper och egenskaper de uppfattar 

hos revisorn. Studiens tredje och sista hypotes förkastas eftersom det påvisades att endast 

11 av 42 gymnasieekonomer med någon i sin närhet som arbetar som revisor har intention 

att bli revisorer. Hypotesen förkastas på grund av att majoriteten av gymnasieekonomerna 

med någon i sin närhet som arbetar som revisor inte har intention till att bli revisorer.  Nedan 

sammanfattas studiens resultat av hypotesprövningen. 

 

Tabell 5. 8 Hypotesprövning  

 Hypotes Resultat 

1  Revisorn har hög status 

 

Accepteras 

2  Gymnasieekonomer delar egenskaper som de uppfattar hos den 

traditionella revisorsstereotypen 

 

Förkastas 

3  Gymnasieekonomer med någon i sin närhet som arbetar som revisor har 

intention att bli revisorer 

Förkastas 
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6. Diskussion och slutsats 

Studiens syfte är att undersöka hur gymnasieekonomer uppfattar revisorn samt sig själva 

utifrån egenskaper som förknippas med den traditionella revisorsstereotypen. Studien 

undersöker även, dock i mindre omfattning, om det finns ett samband mellan intentionen 

att bli revisor och om man har någon i sin närhet som arbetar som revisor.  

 

Undersökningen grundar sig i en deduktiv forskningsmetod baserat på en teoretisk 

referensram som bygger på professionsteorin och identitetsteorin samt tidigare forskning 

om den traditionella revisorsstereotypen. Det har i tidigare studier framkommit faktorer 

som kan påverka uppfattningen om revisorn som i denna studie kunde användas för att 

undersöka gymnasieekonomernas uppfattning.  

 

Det empiriska materialet har samlats in genom en enkätundersökning på Ystad Gymnasium 

och Söderportgymnasiet i Kristianstad. Totalt delades 75 enkäter ut varav 71 enkäter 

fullföljdes och användes som empiriskt material i denna studie. En sammanställning av 

samtliga enkäter har gjorts i statistikprogrammet SPSS. Den empiriska sammanställningen 

har med hjälp av lämpliga tester sedan analyserats för att kunna pröva hypoteserna. 

Resultaten av studien visade indikationer på att gymnasieekonomerna uppfattar revisorn ha 

hög status samt att gymnasieekonomerna inte delar egenskaper med revisorn enligt den 

traditionella revisorsstereotypen. Studien visade även att majoriteten av 

gymnasieekonomerna som har någon i sin närhet inte har intention att bli revisorer. 

 

6.1 Slutsatser 

Den huvudsakliga slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att gymnasieekonomerna 

uppfattar att revisorn har hög status. Enligt professionsteorin förväntades ett utfall om att 

revisorer har hög status på grund av den legitimitet som skapas utifrån den formella 

utbildningen samt regleringen inom yrket. Med bakgrund av att studiens resultat påvisade 

att gymnasieekonomerna uppfattar revisorn ha hög status kunde det dras paralleller med 

professionsteorins resonemang. Broberg m.fl., (2013) resonerar även de om att 



 

40 

 

professionsteorin förklarar hur yrken som klassas som professioner besitter en 

specialistkunskap som ofta leder till att yrket förknippas med hög status. Denna 

specialistkunskap kan vara en bakomliggande faktor till att gymnasieekonomerna uppfattar 

att revisorn har hög status. En alternativ förklaring till att revisorn uppfattas ha hög status 

är den professionella kunskap som de besitter. Studiens resultat kunde bekräfta detta 

eftersom gymnasieekonomerna även uppfattade revisorn som professionell. Eftersom vi 

kan påvisa att gymnasieekonomerna uppfattar att revisorn har hög status skulle ”hög 

status”, från gymnasieekonomernas perspektiv, kunna anses adderas till listan över 

egenskaper hos den traditionella revisorsstereotypen.  

 

Studiens andra hypotes grundar sig på förväntningen om att gymnasieekonomernas 

uppfattning om revisorn skulle avspeglas från den traditionella revisorsstereotypen på 

grund av att de troligtvis inte har kommit i någon större kontakt med yrket. Eftersom det i 

tidigare studier av högskoleekonomer har framkommit att deras uppfattning grundar sig på 

den traditionella revisorsstereotypen förväntade vi oss samma resultat i denna studie av 

gymnasieekonomerna. Resultatet av denna studie bekräftade att gymnasieekonomerna 

uppfattar revisorn som den traditionella revisorsstereotypen eftersom påståendena om 

revisorns egenskaper har fått höga medelvärden förutom egenskapen revisorn är nyfiken 

som har fått ett lägre medelvärde. Detta kan tänkas påvisa att den traditionella 

revisorsstereotypen avspeglas i alla åldrar även fast revisorerna själva ser problem med den 

och försöker åtgärda uppfattningen till en mer rättvis uppfattning om yrket (Miley & Read, 

2012). Den traditionella revisorsstereotypen har ansetts skapa problem för 

revisionsbyråerna vid rekrytering av nya medarbetare samt att medarbetare slutar på grund 

av att yrket inte lever upp till förväntningarna (Jeacle, 2008).  

 

Resultatet från gymnasieekonomernas uppfattning om revisorn respektive om sig själva 

resulterade i signifikanta skillnader i medelvärdena. Detta motsvarar att 

gymnasieekonomerna inte anser sig dela egenskaper med den traditionella 

revisorsstereotypen. Tidigare studier har visat att individer med samma egenskaper som 

yrkesgruppen tenderar att vilja tillhöra gruppen, i detta fall revisorsyrket (Baxter & 

Kavanagh, 2012). Carnegie & Napier (2010) och Friedman & Lyne (2001) argumenterar 
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om att personer som har avvikande egenskaper söker sig ofta till andra yrken och uppfattas 

inte som en ursprunglig revisorstyp. Vi hade därför förväntning på att 

gymnasieekonomerna skulle ha intention att bli revisorer om de ansåg sig ha samma 

egenskaper som de uppfattar hos revisorn. Denna studie har dock inte undersökt det direkta 

sambandet mellan egenskaper och intentionen och kan därför inte påvisa att 

gymnasieekonomerna skulle ha intention om de ansåg sig ha samma egenskaper som 

revisorn. Gymnasieekonomernas intention testades istället genom hypotes tre.   

 

Studiens tredje och sista hypotes grundar sig på förväntningen om att gymnasieekonomer 

påverkas av om man har någon i sin närhet som arbetar som revisor (Boussard, 2016). 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna hade någon i sin närhet som arbetade 

inom revisorsyrket. Däremot var det få som hade intention att bli revisor. Tidigare studier 

har visat att många högskoleekonomer som har någon i sin närhet inom revisorsyrket har 

haft intention att bli revisor (Jackling & Kenely, 2009). Resultatet i denna studie visade att 

tio av elva gymnasieekonomer som hade intention att bli revisor hade föräldrar inom 

branschen. Att det endast var ett fåtal respondenter som hade intention att bli revisor anser 

vi kan bero på att gymnasieekonomerna inte har haft möjlighet att komma i kontakt med 

revisorsyrket. En annan förklaring till varför intentionen att bli revisor inte fanns skulle 

kunna vara att revisorerna beskriver sina arbetsuppgifter som en process som kan uppfattas 

som enformigt (Wells, 2012), vilket kan kopplas till egenskaperna som förknippas med 

yrket och den traditionella revisorsstereotypen. Eftersom gymnasieekonomerna som 

undersöktes studerade gymnasieprogrammet ekonomi kan det finnas många förklaringar 

till resultatet. Revisorer är bara en av många möjliga yrkesvägar inom ekonomiområdet 

som vi har studerat.  Hypotesen förkastas eftersom det inte kan påvisas att 

gymnasieekonomer med någon i sin närhet som arbetar som revisor har intention att bli 

revisorer.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att gymnasieekonomerna uppfattar att revisorn har 

hög status. Studiens resultat kunde inte påvisa att gymnasieekonomerna anser sig dela 

egenskaper med den traditionella revisorsstereotypen. Slutligen kan vi inte konstatera att 
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gymnasieekonomerna som har någon i sin närhet som arbetar som revisor har intention att 

bli revisor.  

 

6.2 Studiens bidrag 

Det finns flera tidigare studier på hur högskoleekonomer uppfattar revisorn och som påvisar 

att den traditionella revisorsstereotypen påverkar uppfattningen om revisorn. Däremot är 

forskningen om gymnasieekonomers uppfattning om revisorn, oss veterligen, begränsad. 

Att dessutom kombinera de tre teoretiska områdena: professionsteori, identitetsteori och 

den traditionella revisorsstereotypen, för att undersöka gymnasieekonomers uppfattning 

om revisorn, är vad vi vet inte tidigare undersökt.  

 

Studiens teoretiska bidrag är därför en undersökning av gymnasieekonomers uppfattning 

om den traditionella revisorsstereotypen. Ämnet är i vår kännedom inte undersökt tidigare, 

utan litteratur fanns endast på undersökningar om högskoleekonomers uppfattning. Studien 

bidrar med en undersökning som tittar på om gymnasieekonomer delar uppfattning med 

den traditionella revisorsstereotypen. Studiens undersökning har fångat att 

gymnasieekonomer inte delar egenskaper med revisorn och att de inte har intention att bli 

revisorer.   

 

Tidigare forskning visar att individer som delar egenskaper med revisorer vill bli revisorer. 

Denna studies resultat visar att gymnasieekonomerna inte delar egenskaper som de 

uppfattar hos revisorn och att de inte vill studera till revisorer (Jackling & Kenely, 2009). 

Denna studie bidrar till en grund för framtida forskning på vad som påverkar 

gymnasieekonomers uppfattning om revisorn.  

 

Studiens praktiska bidrag visar att gymnasieekonomerna saknar kunskap om den eventuellt 

framtida karriären eftersom endast 56 procent av gymnasieekonomerna känner till vad 

revisorsyrket innebär. Eftersom denna studie endast har undersökts på två gymnasieskolor 

och endast 75 närvarande elever är möjligheten att generalisera resultatet inte stor. Studien 
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kan inte påvisa att resultatet gäller för alla gymnasieekonomer generellt men 

gymnasieskolorna som har undersökts är slumpmässigt valda. Den bristande kunskapen om 

revisorsyrket medför att högskolor eller revisionsbyråerna skulle kunna marknadsföra sig 

mer på gymnasieskolors ekonomiprogram och informera om vad revisorsyrket innebär. Det 

är av stor betydelse att studenterna får rätt information och förberedelser inför studier på 

högskola. Vi hoppas att denna studies resultat kan motivera gymnasieskolor samt 

professionen i sig till att åtgärda denna brist på kännedom om revisorsyrket och skapa 

eventuella framtida medarbetare för revisionsbyråerna.  

 

6.3 Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 

En begränsning med studien är att endast två gymnasieskolor har studerats. Hur dessa två 

gymnasieskolors gymnasieekonomerna uppfattar revisorn utifrån egenskaper från den 

traditionella revisorsstereotypen går därför inte att generalisera som ett resultat som gäller 

för alla gymnasieekonomer. Vilken koppling gymnasieekonomer har till revisorsyrket kan 

variera mellan olika städer, vilket kan betyda att alla gymnasieekonomer inte uppfattar och 

har samma kännedom om revisor samt revisorsyrket.  

 

En annan begränsning med denna studie är att det som studerats är gymnasieekonomer som 

går tredje året på gymnasiet och som möjligtvis inte har fått tillräckligt stor kännedom om 

yrket. Kännedomen om yrket kan ha påverkat studiens validitet samt att begränsning av 

kännedom kan ha gjort att gymnasieekonomerna har angett ett slumpmässigt värde på 

enkätundersökningen.   

 

För att kunna tillföra ytterligare djup till studiens ämne skulle vara att genomföra samma 

undersökning genom en kvalitativ studie, exempelvis genom att intervjua 

gymnasieekonomerna. Troligtvis hade svar som inte var alternativ i enkäten framkommit 

och förhoppningsvis svar på orsaken varför gymnasieekonomerna bland annat uppfattar att 

revisorn har hög status. På grund av begränsade resurser gjordes inga intervjuer i denna 

studie. 
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Ett annat förslag till framtida forskning kan vara att undersöka vilka faktorer som påverkar 

gymnasieekonomers val att söka sig till ekonomprogram på högskolan. Detta hade kunnat 

ge vår studie en djupare förståelse för vad gymnasieekonomer värderar vid val av 

högskoleutbildning. En sådan forskning hade möjligtvis genom denna undersökning kunnat 

undersöka vilka högskoleutbildningar som gymnasieekonomer väljer.  

 

Ytterligare förslag på framtida forskning som vi tycker hade varit intressant att få ta del av 

är vilka yrken och utbildningar som gymnasie- och / eller högskoleekonomers föräldrar har 

för att se om det har påverkat valet av utbildning. Denna studie hade kunnat undersöka detta 

om vi hade haft mer tid. Slutligen hade framtida forskning kunnat undersöka eventuella 

skillnader mellan gymnasieekonomer i årskurs 3 med högskoleekonomer i årskurs 1 

kännedom och uppfattning om revisorsyrket.  
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Bilaga 1 Mejl till skolorna 

Hej, 

 

Vi är två studenter som läser tredje året på ekonomprogrammet med inriktning 

redovisning/revision vid Högskolan Kristianstad. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats och 

har konstruerat en enkät där vi vill undersöka gymnasieekonomers uppfattning om den 

traditionella revisorsstereotypen samt intentionen att bli revisor.   

 

Vi undrar om vi skulle få kunna komma och genomföra en enkätundersökning i era 

ekonomiklasser?  

 

Om ni har några frågor eller funderingar går det bra att höra av er till: 

iidaoolsson@hotmail.com / 0708196550 

amanda933@icloud.com / 0763205330 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida och Amanda 
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Bilaga 2 Enkät 
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