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Förord 

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack våra handledare 

Pernilla Broberg och Erling Emsfors som under 

uppsatsens uppbyggnad och arbetets gång har 

tillfört oss sina värdefulla synpunkter. 

Vi tackar också våra respondenter som valde att 

ställa upp att svara på våra intervjufrågor, utan Er 

hade vi inte kunnat genomföra vårt examensarbete.  

Vi vill rikta ett tack till våra opponenter som givit 

oss konstruktiv kritik. 

Vi vill även passa på att tacka våra familjer och 

våra vänner som hela tiden har stöttat oss och som 

har trott på oss under den här uppsatsens 

arbetsgång.  

 

Kristianstad. Juni 2012 

 

 

Ardiana Bajgora  Hanna Bogren 



3 
 

Sammanfattning 

Revision är ett professionsyrke och med det menas yrken som baseras på vetenskaplig 

kunskap och vetenskaplig forskning. Advokater, präster och läkare är exempel på sådana 

professioner. Till exempel behöver en läkare studera kroppens anatomi för att kunna utöva sitt 

yrke och därmed säger man att läkaryrkets kunskapsbas är tydlig, det vill säga, man vet vad 

en läkare bör kunna. Vi började fundera på: hur ser denna kunskapsbas ut för revisorsyrket? 

Litteraturen visar att revisorns kunskapsbas är otydlig och detta bidrog till att vi ville försöka 

ta reda på vad man bör kunna som revisor.  

Vi valde att koncentrera oss på revisorsassistenter som endast har arbetat ett par år eftersom vi 

ansåg att de skulle kunna ge oss de mest relevanta svaren då de har arbetat ett tag samtidigt 

som det inte är så länge sedan de utbildade sig och därmed borde de kunna tala om för oss 

vilka kunskaper som de tyckte har varit till stor nytta när de kom ut i arbetslivet. Därför lyder 

vår uppsats frågeställning: ”Vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor är relevanta för 

revisorsassistenter? 

För att erhålla vårt empiriska material har vi, efter att studerat fyra sekundära material, gjort 

sex stycken telefonintervjuer. Målpopulationen blev revisorsassistenter från de större 

revisions- och redovisningsbyråerna i Sverige.  

Att inte veta exakt vad det är för slags utbildning och kunskaper som bör läras ut inför 

revisorsyrket har vi kommit fram till är en bidragande faktor till varför dagens högskolor- och 

universitets ekonomprogram som riktar sig till blivande revisorer är ganska generella. Att 

revisionsprofessionen är otydlig leder till en ovisshet om vad som bör läras ut, vilket i sin tur 

bidrar till att ekonomstudenter istället lär sig lite om mycket. Vi har kommit fram till att detta 

inte måste ses som en nackdel eller något negativt utan tvärt om. Vi tror snarare att det är en 

fördel att man som studerande lär sig lite av varje inom ekonomiområdet och att man senare 

ges möjlighet att genomgå en internutbildning då man kommer ut i arbetslivet och att man på 

så vis kan specialisera sig till sin arbetsplats inom ett eller flera områden. 

 

Nyckelord: Revisorsassistenter, Profession, Kunskapsbas, Utbildning, Förväntningar. 
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Abstract 

Auditing is a professional occupation and that means that they are based on scientific 

knowledge and scientific research. Lawyers, priests and doctors are examples of such 

occupations. For example, a doctor needs to study the anatomy of the body to be able to 

exercise their occupations and thus it is said that the medical profession's knowledge base is 

clear, that is, you know what a doctor should be able do. According to the literature the 

auditor's knowledge base is unclear and this contributed to that we wanted to try to find out 

what you should be able to do when you are working as an accounting assistant. 

 

We decided to concentrate on the accounting assistants who only had worked a couple of 

years because we felt that they could give us the most relevant answers, as they have worked 

for a while, at the same time, not so long ago they were educated, so they should be able to 

tell us what skills they thought has been of great benefit when they came out at work. 

Therefore reads our papers issue: "What knowledge, skills and other abilities are relevant to 

the accounting assistants?  

In order to obtain our empirical material we have, after studying four secondary materials, 

made six telephone interviews. The target population in this survey was accounting assistants 

from the major auditing and accounting firms in Sweden. 

We have found that by not knowing exactly what kind of education and skills should be 

taught to become an accountant is a contributing factor why current colleges and university 

economic programs are quite general. The fact that the auditing profession’s knowledge base 

is unclear leads to uncertainty about what should be taught which in turn contributes to the 

economic students rather learn a little about a lot. We have concluded that this must not be 

considered as a disadvantage or a bad thing, but vice versa. We rather believe that it is an 

advantage that students learn a bit of everything in the economic area and that the students are 

later given the opportunity of an internal training when they first start working and thus they 

can specialize in their workplace in one or several areas. 

 

Keywords: Accounting Assistants, Profession, Knowledge base, Education, Expectations. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

CSR:  Corporate Social Responsibility (företegens ansvar i samhället) 

EK:  Tvåårig ekonomlinje 

FAR:  Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

HKR:  Högskolan Kristianstad 

HP:  Högskolepoäng 

HRM:  Human resource management 

IC:  Internationella programmet (kommer från begreppet internationell civilekonom) 

IE:  Industriell ekonomi (kandidatexamen med två år ekonomi och ett år teknik) 

PWC:  PricewaterhouseCoopers 

RC:  Revisor/controller 

RN:  Revisorsnämnden 

RNFS:  Revisorsnämndens föreskrifter 

VFU:  Verksamhetsförlagd utbildning 
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1. INLEDNING 

 

I det här kapitlet behandlas bakgrund och problemställning och vi kommer även att ange vårt 

syfte och vår frågeställning med denna studie. Första kapitlet kommer att avlutas med en 

disposition över upplägget av den här uppsatsen. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Revision har förekommit mycket länge och har anor så tidigt som från 2000 år f. Kr i Kina. I 

samband med handelskompaniernas bildande under 1700-talet började man tillämpa revision i 

Sverige (Nationalencyklopedin, 1994). Idag arbetar en tjänsteman som utför revision med att 

verifiera bokföring, beslutmässighet och verksamhet i en organisation, t.ex. i en förening, i ett 

företag eller i en myndighet. Denna person kallas för revisor. Det finns tre huvudtyper av 

revisorer; ideell, godkänd och auktoriserad. Om ett bolag har tillsyn av Finansinspektionen 

eller är ett större aktiebolag ska de enligt lag ha en auktoriserad eller godkänd revisor medan 

ideella föreningar kan ha en ideell revisor, vilken även kallas för lekmannarevisor. Titlarna 

auktoriserad och godkänd revisor skyddas i lag och vem som helst kan alltså inte kalla sig 

själv för detta. Redovisningsnämnden (RN) är en statlig myndighet som har tillsyn över 

godkända och auktoriserade revisorer. Vart femte år registrerar RN revisionsbolag och 

meddelar godkännande och auktorisation av revisorer. För att man ska kunna ansöka om 

godkännande eller auktorisation krävs det att man har avlagt revisorsexamen eller högre 

revisorsexamen. Dessa prov anordnas av RN två gånger per år (Redovisningsnämnden, 2012). 

Figur 1 (Se avsnitt 3.3 nedan) illustrerar vägen till titlarna godkänd och auktoriserad revisor. 

För att bli en godkänd revisor måste revisorsexamen avläggas och detta görs inte förrän man 

dels har studerat minst 3 års teoretisk utbildning vid en svensk högskola eller vid ett svenskt 

universitet och dels måste en praktisk utbildning i minst tre år ha genomgåtts under 

handledning av en godkänd eller en auktoriserad revisor. För att bli en auktoriserad revisor 

måste högre revisorsprovet avläggas och för att få göra det krävs dels att man har studerat 

minst 4 års teoretisk utbildning vid ett svenskt universitet eller vid en högskola och dels måste 

en praktisk utbildning ha genomgåtts med handledning av en auktoriserad revisor under fem 

år. Det finns ett krav på att revisorsexamen måste ha avlagts för att få avlägga högre 

revisorsexamen (Redovisningsnämnden, 2012). Läsaren hänvisas till avsnitt 3.2 för en mer 
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ingående behandling av Redovisningsnämndens föreskrifter om utbildning och prov. För att 

möta studenter med rätt utbildning kontaktar många byråer studenterna. Detta görs 

exempelvis av den anledningen att byråerna vill skapa band och kontakter med ekonomerna 

som de sedan kanske kommer att rekrytera.  

Många byråer inom revisionsbranschen håller kontakt med högskolor och universitet och 

marknadsför samtidigt sig själva. Ibland håller dessa organisationer olika aktiviteter för 

studenterna på skolorna och ett exempel på detta är Framtidsdagen som är en aktivitet som 

anordnas på Högskolan Kristianstad då ett fyrtiotal olika företag infinner sig på skolans 

område. På det här viset kan revisionsföretagen marknadsföra sig själva samtidigt som det 

skapas relationer mellan dessa och studenterna.  Under den här dagen ges studenterna vid 

Högskolan Kristianstad en möjlighet att ställa frågor till revisionsföretagen och man erbjuds 

även som student att inleda individuella kontaktsamtal med dessa organisationer. Vi har själva 

upptäckt under dessa kontaktsamtal att det har framkommit av flera företag att dessa inte har 

några stora förväntningar på de nyexaminerade studenterna vid anställning (Framtidsdagen, 

2012). 

Att studera vid högskolor och universitet är vanligt att människor gör då de är i 

tjugoårsåldern, oftast direkt eller något år efter det att de har avslutat sin gymnasieutbildning. 

Samtliga högskole- och universitetsutbildningar ställer upp mål för vad studenten bör lära sig 

under inlärningsperioden. Lärandet är en förberedelse inför det kommande arbetslivet och 

genom att studenter utbildar sig till revisorer ökar utbudet av utbildad arbetskraft. Enligt 

Parker (i Boyce, 2004) har revisorutbildningar ändrat sina strukturer under flera år och 

anpassats mer och mer efter hur arbetslivet ser ut och därmed har även utbildningens mål 

förändrats. Man försöker anpassa utbildningen för att kunna möta behoven i arbetslivet men 

ännu, anser Parker, att det är en lång väg kvar. För att utbildningarna ska kunna anpassa sig 

till vad som krävs för egenskaper ute i arbetslivet måste man veta vad för slags kunskaper, 

färdigheter och andra förmågor man bör ha då man börjar arbeta inom redovisning och 

revision och detta är inte självklart (Carrington, 2010). Vi finner ett intresse i att utforska en 

revisorsassistents åsikter om sin utbildning. Vi kommer även att försöka finna om det 

saknades något i utbildningen som skulle ha kunnat vara användbart när man kommer ut i 

arbetslivet och ska börja arbeta som revisorsassistent. 
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1.2 Problem 

Ämnesvalet till den här studien uppkom av att vi som ekonomistudenter blev nyfikna på om 

man skulle kunna definiera mer ingående vilken kunskapsbas som man efter att ha utbildat sig 

till revisor bör bära med sig, eftersom denna beskrivning anses vara ganska vag idag 

(Carrington, 2010). Författaren menar att olika professionsyrken har olika sätt att utbilda sig 

på och denna utbildning kallas för kunskapsbas. Redovisnings- och revisionsprofessionens 

kunskapsbas anses otydlig (Carrington, 2010). För oss innebär detta att vi skulle vilja försöka 

förstå vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor som man bör besitta då man börjar 

arbeta som revisorsassistent.  

 

Resurser inom företag kan definieras som styrkor eller svagheter hos en organisation, både då 

det gäller immateriella eller materiella tillgångar. Teknologiska, finansiella och mänskliga 

resurser är tre huvudsakliga tillgångar hos ett företag eller i en organisation. Human resource 

management (HRM) fokuserar på människorna i organisationen, det vill säga på 

humankapitalet. Det är viktigt hur man som hanterar sina anställda, med andra ord, sina 

mänskliga resurser, eftersom detta anförande kommer att påverka hur framgångsrika dessa 

medarbetare kommer att bli, vilket naturligtvis även i sin tur kommer att påverka och avgöra 

företagets eller organisationens framtid. Någon tydlig definition av HRM finns det dock inte 

men man talar om exempelvis om att: 

 

 Nyttja personalen i ett företag så att arbetsgivaren får ut största nyttan av deras 

kunnande (Graham, 1978). 

 Nyttja motiverad och kunnig mänskliga resurser och genom detta anförande uppnå 

konkurrensfördelar (Storey, 1995). 

 Human resource management kan ses som ett slags ledarskap (Buchanan & 

Huczynski, A., 2004). 

 

Då det kommer till rekryteringar av humankapital vill HRM-teorier lyfta fram olika fördelar 

med intervjuer och hur man gör bra allmänna bedömningar av urval av potentiella nyförvärv. 

Exempelvis kan man använda sig av både interna och externa rekryteringsprocesser men de 

kan även ske via internet med olika slags tester som de personer som söker sig till den eller de 

erbjudna tjänsterna får genomgå. Rekryteringen är en väldigt viktig del för ett företag och 

misslyckanden i denna kan skapa stora problem för alla företag. Rekryteringen påverkar också 

lönsamheten i företaget, antingen positivt eller negativt. Korsten och Jones menar att denna 
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rekryteringsprocess kan förbättras genom att företagsledningen väljer att följa olika teorier. 

Ett exempel på hur man kan göra är att ställa upp en kravprofil över hur man vill att den nya 

medarbetaren ska vara och vad denna bör kunna. Till sin hjälp kan man ta del av Rodgers 

sjupunktsplan (Korsten 2003, Jones et al, 2006). Modellen visas nedan. 

 

Rodgers Sjupunktsplan 

1. Fysik. Omfattar hälsa, utseende, framtoning och uppförande 

2. Kvalifikationer. Omfattar t.ex. utbildning, kurser, auktorisationer, medlemskap i professionella föreningar, 

förtroendeposter, yrkeserfarenhet och karriär 

3. Allmän intelligens. Omfattar förmågan att identifiera huvudaspekterna i ett problem, koppla relationerna 

mellan dessa aspekter och logiskt föra vidare dessa till nästa steg. Det är emellertid viktigt att skilja mellan 

personens begåvning och personens normala utnyttjande av begåvningen.  

4. Särskild förmåga. Omfatta t. ex matematisk förmåga, verbal förmåga, minne, mekanisk förmåga, musikalisk 

förmåga, konstnärlig förmåga, fingerfärdighet och handlag.  

5. Intressen. Omfattar t.ex. friluftsliv, mekanik, forskning, påverka andra (t.ex. politiska intressen), konstnärliga 

och litterära intressen, sociala intressen, kontorsarbete, praktiska och intellektuella intressen. 

6. Temperament. Omfattar t.ex. humör, relationer till andra, stabilitet, motståndskraft, genomslagskraft, 

hantering av svåra situationer, oberoende, förändringsvilja, mognad och empati.  

7. Hemförhållanden. Åtaganden hemma, mobilitet, familjens uppbackning, möjlighet för skiftande arbetstider 

Modell 1. Rodgers Sjupunktsplan.  

Rekryteringsprocessen kan förbättras på flera olika sätt genom exempelvis psykologiska 

tester, personliga intervjuer och så vidare. För vissa yrken finns det specifika och 

differentierade system för hur rekryteringens urval bör gå till för att uppnå lyckade nyförvärv 

av de mänskliga resurserna. Inom den brittiska hälso- och sjukvårdssektorn finns dessa 

angivna för yrken som psykologer, tandläkare och narkosläkare (Korsten 2003, Jones et al, 

2006). Någon specifik modell över hur en revisorsassistent bör bara eller vad denna bör kunna 

finns det inte. Dock är det känt att vissa företag inom revisions- och redovisningsbranschen 

utför tester via internet mot de personer som söker att få ett arbete hos dessa. På en av 

världens största redovisningsbyråer kan man finna information om hur deras 

rekryteringsprocess ser ut. Till att börja med så går företaget igenom alla 

ansökningshandlingar och beslutar sig för att gå vidare med en viss ansökan eller inte och då 

de väljer att gå vidare med denna kommer den som sökt tjänsten att få utföra ett flertal tester 

via internet. Det förklaras att dessa påminner lite om hur högskoleprovet är uppbyggt. I 

testerna prövas den sökandes förmåga att analysera och dennes färdigheter när det gäller att 
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lära in ny information. Vidare kommer man att få komma på intervjuer och så vidare, precis 

som i de allra flesta rekryteringsprocesser (PriceWaterhouseCoopers, 2012). Anvisningarna är 

väldigt vaga och man finner att det saknas en specifik anvisning vad man bör kunna, det vill 

säga vad man bör besitta för olika förmågor och kunskaper, som man bör ha med sig då man 

söker sig till redovisnings- och revisionsbranschen som revisorsassistent. 

 

Annan litteratur som inte är av vetenskaplig art, bland annat tidskriften Balans, visar att det 

finns flera olika uppfattningar om vad som är viktigt att kunna som nybliven revisorsassistent 

och vad kunskapsbasen för revisorsassistenter utgörs av. Tidskriften som nämndes ovan, ges 

ut av FAR – Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, och i den har man gjort en 

undersökning genom att ställa tre frågor till fem olika rekryteringsansvariga på några av de 

större revisionsbyråerna. Frågorna lyder:  

 

 ”Har den nyexaminerade studenten den kompetens som efterfrågas inom branschen?” 

 ”Inom vilka områden saknas kompetens/finns det brister inom kompetens?”  

 ”Vad anser du att ekonomiutbildningarna bör satsa mer på?”.  

 

Respondenterna arbetar vid PricewaterhouseCoopers (PWC), KPMG, Deloitte, BDO och 

SET. Nedan har vi gjort en sammanfattning av undersökningen som ägde rum 2009. 

 

”Har den nyexaminerade studenten den kompetens som efterfrågas inom branschen?” är den 

första frågan som man ställer till de fem respondenterna. På frågan svarar de tillfrågade 

ganska enigt att de anser att kompetensen är hög men att det kan finnas undantag. PWC säger 

sig inte mäta kunskapsnivån utan att de mer ser på hur studenternas förmåga att inhämta och 

ta till sig ny information är. De vill även se att de nyexaminerade kan ta egna initiativ, bygga 

relationer och nå resultat. KPMG menar att deras medarbetare oftast uppfyller 

Revisorsnämndens krav för högre revisorsexamen när de börjar arbeta hos dem och att de 

därmed har den kompetens som krävs. BDO anser att studenterna har högt självförtroende om 

sin egen kompetens men att vissa brister framkommer när de sedan börjar arbeta. SET 

påpekar även att de flesta som de anställer kommer direkt från högskolan och därför saknar de 

arbetslivserfarenhet.  

”Inom vilka områden saknas kompetens/finns det brister inom kompetens?” är den andra 

frågan man ställer till de fem respondenterna. Tre av de fem organisationerna, nämligen 

Deloitte, BDO och SET, nämner praktisk redovisning, redovisningsprinciper, redovisningens 
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grunder och bokföring som svar på den ställda frågan. PWC menar att ingen som börjar arbeta 

hos dem är fullärd men att det inte heller saknas någon specifik kompetens. BDO påpekar 

särskilt att det saknas viktig kunskap i bokföringens grunder, det vill säga i det praktiska 

hantverket. SET tar mest upp att de anser att studenterna saknar arbetslivserfarenhet och att 

det därför kan ta tid för den nyanställde att komma in i vardagen. Även SET nämner att 

många har bristfälliga kunskaper inom redovisning. 

”Vad anser du att ekonomiutbildningarna bör satsa mer på?” är den tredje frågan som Balans 

ställer till sina fem tillfrågade. KPMG menar att det borde satsas mer på CSR och att öka 

medvetenheten inom dessa frågor medan PWC menar att högskolornas roll mer är att utveckla 

både studenternas kritiska tänkande och även deras analytiska förmåga. Deloitte svarar att det 

bör satsas mycket mer tid och resurser på praktisk redovisning, bokföring och 

redovisningsprinciper medan BDO efterfrågar en mer praktisk grund inom utbildningen och 

tycker att de studenter som inte har ett ekonomiskt gymnasium i botten borde läsa en 

obligatorisk extrakurs. De nämner även hur viktigt det är för en revisor att behärska det 

svenska språket, inte minst för att kunna skriva välformulerade rapporter och att de har 

upplevt brister inom denna kompetens. SET nämner precis som Deloitte att det bör läggas mer 

tid och resurser på att lära ut utbildning i redovisning som inte håller en allt för hög nivå och 

halkar därmed in på samma spår som SET då de talar om extrakurser för de som inte har en 

ekonomisk gymnasiekompetens att luta sig mot. SET nämner även att de skulle vilja se mer 

satsningar på skattefrågor på en lägre nivå. 

När man talar om professionsteori vet man ganska väl vilken slags kunskap exempelvis en 

läkare eller en jurist bör bära med sig. Revisorsyrket är också en profession men här är det lite 

mer oklart vilken kunskapsbas som krävs för att utöva yrket som revisorsassistent 

(Carrington, 2010). Diskussion har genomförts men någon slutsats om vilken kunskapsbas en 

revisorsassistent bör bära med sig exakt har ännu inte dragits och det kommer man antagligen 

aldrig kunna göra heller men vi vill ändå försöka undersöka och granska ämnet djupare. Med 

hjälp av studien hoppas vi på att skapa förståelse för vilka kunskaper, förmågor och andra 

färdigheter som anses vara användbara för revisorsassistenter. Vår studie kanske kommer att 

kunna locka andra studenter till fortsatta studier inom ämnet. 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera vilka kunskaper, färdigheter och 

andra förmågor som anses vara användbara för revisorsassistenter. 

 



15 
 

1.2.2 Frågeställning 

Vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor är relevanta för revisorsassistenter? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

 

I kapitel ett behandlas först bakgrunden till uppsatsens frågeställning. Vi skriver även om 

problemet i detta avsnitt och förklarar också hur detta bidrog till vårt ämnesval. 

Fortsättningsvis beskrivs uppsatsens syfte, det vill säga vad vi vill få ut av den här studien, 

och hur vår frågeställning kommer att se ut. 

 

I kapitel två kommer vi först och främst att redogöra för vår vetenskapliga utgångspunkt. Vi 

kommer fortsättningsvis att beskriva hur vi valde att gå till väga för att finna förklaringar på 

vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor som anses vara användbara för 

revisorsassistenter. Förklaringar över vilka slags olika källor och uppgifter som vi har använt 

oss av finns också med under uppsatsens andra kapitel. I en avslutande del berättar vi om 

vilken teoretisk ansats vi har utgått ifrån, vilken framförallt är den abduktiva.  

 

I tredje kapitlet redogörs först för professionsteorin och vilka kriterier som bör vara uppfyllda 

för att ett yrke ska vara av professionell karaktär. Vidare kommer vi att behandla vad en 

revisor respektive en revisorsassistent gör. Sedan beskriver vi revisorsutbildningen och vilka 

föreskrifter som Revisorsnämnden har för utbildning och prov. Kapitlet fortsätter sedan med 

en del där vi redogör för vilka fordringar som krävs för att få avlägga revisorsexamen 

respektive högre revisorsexamen. Vidare kommer vi att behandla generella kunskaper och 

färdigheter som anses relevanta och användbara att bära med sig för att kunna arbeta inom 

revisions- och redovisningsbranschen då man kommer ut i arbetslivet och ska börja arbeta 

som revisorsassistent. Revisorsutbildningens lämplighet finns också med under vår uppsats 

tredje kapitel. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över vår uppsats tredje kapitel. 

 

I uppsatsens fjärde kapitel, som handlar om vår empiriska metod, kommer vi att beskriva hur 

vår litteratursökning har sett ut och vilka sökord vi har använt oss av då vi har sökt 

vetenskaplig information. Vidare i kapitlet redogör vi för vilka undersökningsmetoder som vi 

har använt oss av. Vi kommer vidare även att redogöra för våra intervjuers urval. I en 

avslutande del i kapitel fyra kommer vi att beskriva vår intervjuguide och hur den blev 

uppbyggd. 
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I kapitel fem kommer vi att beskriva våra empiriska material och försöka utläsa trender ur 

våra sekundära material som dels består av enkäter utskickade av Högskolan Kristianstad till 

skolans studenter som tog sin examen under åren 2009-2011 och dels av en 

studentuppföljning som gjordes av Högskolan Kristianstad år 1999. Vi kommer även att 

sammanfatta en artikel från tidskriften Civilekonomen som har en liknande frågetställning 

som vår studie har. Artikeln heter ”Kvalitet – var god dröj” och publicerades maj 2012. Efter 

beskrivningen av ovan nämnda material kommer vi sedan att gräva djupare i dessa ämnen när 

vi gör vår primära studie som kommer att bestå av ett antal intervjuer med revisorsassistenter. 

 

I kapitel sex kommer vi att göra en analysering utav våra empiriska material. Till en början 

kommer vi att analysera studiens olika åsikter om revisorsutbildningens användbarhet då man 

börjar arbeta som revisorsassistent och kommer ut i arbetslivet. Vidare kommer vi även att 

analysera studiens åsikter om revisorsutbildningens kurser och hur dessa har påverkat 

individen i fråga då man har börjat sitt arbete som revisorsassistent. Vi kommer i en 

avslutande del i kapitel sex även att analysera olika åsikter om andra egenskaper som anses 

vara till fördel att ha som revisorsassistent. 

 

Vår uppsats avslutas med kapitel sju där vi med hjälp av reflektioner och egna tankar försöker 

besvara vår uppsats frågeställning; Vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor är 

relevanta för revisorsassistenter? Kapitlet avslutas med ett förslag på fortsatt forskning.  
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2. METOD 

 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva hur vi kommer att gå till väga för att finna svar på 

vår frågeställning. Vår studie kommer att bestå av fem steg och dessa beskrivs närmare 

nedan. Avsnittet omfattar dels en inledning och dels en del där vi beskriver vår vetenskapliga 

utgångspunkt. 

 

 

2.1     Inledning 

Målet med vår undersökning är att beskriva och analysera vad yrkesutövare inom revisions- 

och redovisningsbranschen anser om vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor som är 

mest användbara för revisorsassistenter. Vi kommer att göra vår undersökning i fem steg 

genom att beskriva och analysera fem material. Dessa utgörs av: 

 

 Balans-artikel. En artikel från tidskriften Balans som vi sammanfattade i vårt första 

kapitel (Se avsnitt 1.2). 

 Alumni 2009-2011, vilken är en dokumentstudie som vi med hjälp av undersökningar 

som man redan under åren 2009, 2010 och 2011 gjorde vid Högskolan Kristianstad 

genom att utsända enkäter till sina då nyexaminerade studenter (Se avsnitt 5.1) 

 Alumni 1999, vilken är en studentuppföljning från 1999 av studenterna som 

studerade vid Högskolan Kristianstad under åren 1992-1995 (Se avsnitt 5.2). 

 Civilekonomen-artikel. En artikel från tidskriften Civilekonomen som handlar om 

kvalitén i svenska ekonomutbildningar (Se avsnitt 5.3) 

 Djupintervjuer. Intervjuer där vi har ställt frågor till sex revisorsassistenter (Se 5.4). 

 

Till att börja med kommer vi att göra en dokumentstudie med hjälp av undersökningar som 

man redan under åren 2009, 2010 och 2011 gjorde vid Högskolan Kristianstad genom att 

utsända enkäter till sina då nyexaminerade studenter. Vidare kommer vi att jämföra och 

analysera detta med ett annat material som utgörs av en studentuppföljning av studenterna vid 

Högskolan Kristianstad som gjordes 1999. Dessa studenter var antagna mellan åren 1992-

1995. I undersökningens tredje del kommer vi att sammanfatta en artikel från tidningen 

Civilekonomen (2012). Artikeln handlar om kvalitén i svenska ekonomutbildningar och 

innehåller även framtagen statistik och en undersökning som tidningen har gjort. 
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Undersökningen har ställts mot ekonomer som tog sin examen 2008 och som nu har arbetat i 

drygt tre år. Respondenterna har fått svara på vad de saknar i sin utbildning. Efter analysering 

och sammanställning av de ovan nämnda materialen kommer vi att i vår fjärde del av 

undersökningen att utföra en intervjustudie, vilken kommer att bygga på ett antal 

djupintervjuer. Syftet med denna jämförelse är att finna eventuella likheter och skillnader 

utifrån utbildningens innehåll samt att försöka ta reda på vad en revisorsassistent bör ha med 

sig för slags kunskaper när han eller hon kommer ut i arbetslivet och på det här viset kommer 

vi att försöka finna svar på vår frågeställning.  

 

2.2 Vetenskaplig utgångspunkt 

Målet med vår undersökning är att beskriva och analysera vilka kunskaper och färdigheter 

yrkesutövare inom revisions- och redovisningsbranschen anser om utbildningar och kurser 

som erbjuds i Sverige inom denna yrkesgenre. Vi vill även försöka komma till insikt med 

vilka universitets- och högskolekurser som anses vara mer användbara eller mindre 

användbara när man kommer ut i arbetslivet som nyexaminerad och börjar arbeta som 

revisorsassistent.  

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av både primära och sekundära källor 

och uppgifter. Primära källor är insamlad fakta genom vetenskapliga artiklar, hemsidor om 

revision och utbildningar samt av undersökningar. Detta är information som man samlar in för 

sitt eget syfte, till skillnad från sekundära källor som är fakta som redan har samlats in förut i 

något annat syfte. Tidningsartiklar, Internetartiklar och böcker är exempel på sekundära källor 

(Christensen, 2001). 

 

2.2.1 Alumni 2009-2011 och Alumni 1999 

Vi tog beslutet att till en början använda oss av två sekundära datamaterial vilka vi har döpt 

till ”Alumni 2009-2011” och ”Alumni 1999”. Det första materialet omfattar tre olika års 

sammanställningar av högskoleprogramutvärderingar. Informationen kommer från 

undersökningar som man vid Högskolan Kristianstad har insamlat genom att utsända enkäter 

till sina alumner. Med alumner menar man personer som tidigare har studerat vid ett visst 

gymnasium, universitet eller högskola (Nationalencyklopedin, 1994).  Respondenterna har 

tidigare studerat vid skolans ekonomprogram med inriktningen revisor/controller. Vårt andra 

material omfattar en studentuppföljning som gjordes år 1999. Högskolan Kristianstad lät 

studenter som studerade vid deras högskola mellan åren 1992-1995 besvara frågor omkring 3-
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4 år efter att de tagit sin examen. Frågorna handlade om vad alumnerna ansåg om sin 

utbildning och om vilken del av kunskaperna som de fått under sin högskoletid som de har 

haft nytta av under tiden då de har arbetat.   

 

2.2.2 Artiklar ur tidskrifterna Balans och Civilekonomen 

Vidare kommer vi att sammanfatta två artiklar från tidskrifterna Balans och Civilekonomen. 

För att få en bättre förståelse för vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor som är 

relevanta för en revisorsassistent kommer vi även att göra ett antal intervjuer för att kunna 

ställa mer detaljerade frågor. Detta kommer vi att göra efter att ha analyserat de tre 

högskoleprogramutvärderingarna och studentuppföljningen från 1999 och studerat vilka 

kunskaper som anses vara viktigast att bära med sig från sin högskole- eller universitetstid då 

man börjar arbeta som revisorsassistent. Anledningen till den här valda arbetsgången är att 

försöka få fram en mer specifik analys och att kunna gräva djupare i ämnet efter att ha fått 

insikt i vad resultatet från enkäterna har att säga oss.  

 

2.3 Teoretiska ansatser 

Vi har valt att till en början använda oss av en kvantitativ ansats då vi analyserar det redan 

insamlade materialet som består av sammanställningar av högskoleprogramutvärderingar. En 

kvantitativ ansats använder statistik, enkätundersökningar, mätbara fenomen och 

randomiserade försök för att beskriva verkligheten. Enligt Patel och Davidsson brukar man 

erhålla en mer uppdelad och fragmentiserad kunskap då man utgår från en kvantitativ ansats. 

Detta är en anledning till varför vi i vår senare del i undersökningen har valt att utgå från en 

kvalitativ ansats eftersom vi vill erhålla även en djupare kunskap. (Patel och Davidsson, 

2003).  I vårt andra steg kommer vi att jämföra och analysera de ovan nämnda 

sammanställningarna av högskoleprogramutvärderingar med en studentuppföljning av 

studenterna vid Högskolan Kristianstad som gjordes 1999. Vi kommer sedan att komplettera 

detta med en kvalitativ ansats då vi kommer göra ett antal djupintervjuer.  En kvalitativ ansats 

bygger på observationer och intervjuer (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 
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3. TEORI 

 

Det här kapitlet beskriver den teori som vi har utgått ifrån. Först kommer vi att redogöra för 

professionsteorin och vad den innebär och vi kommer även att beskriva vilka generella 

kunskaper och färdigheter som anses som användbara och relevanta då man ska arbeta som 

revisorsassistent. I kapitlet följer sedan ett avsnitt om hur revisorsyrket ser ut idag, vad en 

revisor respektive en revisorsassistent gör.  Vidare kommer vi att beskriva revisorns 

utbildning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

 

 

3.1     Professionsteori 

The professions have never been more important to the well-being of society.Professional 

knowledge and expertise are at the core of contemporary society.How such professional 

expertise is developed, how it is deployed, by whom it isdeployed and for what ends are 

among the most pressing issues facing all modernnation. (Sullivan 2000: 673). 

 

Det finns en relation mellan en abstrakt kunskap och att kunna tillämpa den kunskapen ute i 

arbetslivet. Det är bland annat denna relation som man studerar inom professionsteorin och 

man har studerat olika yrkesgrupper och sedan försökt urskilja vilka som kan benämnas 

professioner och vilka som inte kan det, utifrån speciella kriterier. Några av de mest 

vanligaste professionerna är exempelvis advokater, läkare och präster (Abrahamsson, 1985). 

Även revisorsyrket är en profession, vilket innebär att man har en viktig position och roll i 

samhället och att man genom denna måste ta ansvar för sitt beteende eftersom det finns 

särskilda förväntningar om denna.  

 

Thomas Brante (1988) menar att professionsyrkena står för de viktigaste innovationerna inom 

ämnena hälsa, organisation, teknik, vetenskap och ekonomi. Som helhet har dessa 

professioner tillsammans den viktigaste funktionen i vårt samhälle och det är dessa yrken som 

baserar sin praktik på vetenskaplig forskning. Enligt författaren är det inte helt enkelt att 

särskilja professioner från andra yrkesgrupper och samtidigt är det även svårt att 

sammanställa en definition som både är applicerbar på och gemensam för de yrken som man 

brukar räkna som professioner. Organisering, normsystem och monopolisering skiljer sig stort 

mellan exempelvis läkare och ingenjörer. 
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Som nämndes ovan bygger alltså professionsyrkena sin auktoritet på vetenskaplig kunskap. 

Dessa grupper brukar ha hög social status även om det varierar kraftigt mellan de olika 

professionerna. Här talar man alltså om exempelvis hög status och inkomst. Man kan med 

andra ord säga att professioner är yrken där man som utövare baserar både sin status och sin 

inkomst på att man använder sig av vetenskapliga kunskaper (Brante, 1988).  

 

3.1.1 Professionens kriterier 

Vi har sett olika författare och forskares åsikter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då 

det handlar om revisorns profession. Profession är en beteckning på en yrkesgrupp. Man 

skiljer ett yrke från andra yrken genom olika kunskaper, arbetsuppgifter och egenskaper. 

Utbildningen till ett professionsyrke specialiserar sig olika beroende på yrkets form och krav. 

Vi har valt att behandla två modeller av Millerson och Goode som vi anser vara de mest 

vanliga när man vill beskriva vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett yrke ska få 

kallas professionellt. Millerson myntade en uppräknande modell som utmärker professioner år 

1964, vilken vi har valt att belysa nedan och det är vanligt att Goodes definition ofta läggs till 

Millersons modell, så därför har vi valt att visa även den (Brante, 1988).  

 

1. Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter 

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 

4. En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 

5. Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 

6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 

 

Man brukar tillägga Goodes definition också:  

 

7. Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar 

8. Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk, som endast delvis kan förstås 

av utanförstående 

9. Professioner skapar nästa generation socialt genom selektionen av elever  

 

De två första kriterierna som handlar om användandet av färdigheter, utbildning och träning 

är inte helt lätt att urskilja då man studerar revisorsprofessionen (Carrington, 2010). 
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Carrington (2010) menar att det saknas en tydligt definierad kunskapsbas när man talar om 

revisions- och redovisningsprofessionerna och därmed så vet man inte exakt vad det är för 

slags utbildning och kunskaper som borde läras ut.  

 

3.1.2 Abduktion 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill finns det tre olika angreppssätt att ta till då man vill 

samla in och sedan utveckla kunskap och dessa utgörs av deduktion, induktion och abduktion. 

Huvudinriktningarna vid valet av teoretisk ansats är deduktiv och induktiv inriktning. Vid den 

deduktiva ansatsen utgår man ifrån teorin och vid den induktiva ansatsen utgår man istället 

från verkligheten, det vill säga ifrån empirin. I vår uppsats tredje kapitel har vi inlett med att 

utgå från litteraturen och teorin. Vidare i detta kapitel kommer läsaren att möta den del som vi 

har studerat då vi har utgått från empirin. Det finns alltså, som nämndes ovan, ytterligare en 

filosofisk term inom detta område, vilken kallas för abduktion och det är av denna som vår 

studie kommer utgå ifrån eftersom den abduktiva ansatsen bygger på en blandning av både 

empirin och av teorin. Genom den abduktiva ansatsen kommer vi att låta förståelsen 

successivt växa fram (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Vi valde därmed att utgå från den 

abduktiva ansatsen eftersom vi beblandar teorin och forskningen med verkligheten och 

empirin för att komma fram till en förståelse mellan dessa. 

 

3.2 Revisorsyrket idag 

Idag finns det ungefär 2300 auktoriserade revisorer och ungefär 1800 godkända revisorer i 

Sverige och de flesta av dessa är medlemmar i FAR (PBAB, 2012). FAR är 

branschorganisationen för revisorer och rådgivare och organisationen bildades 2006 när 

Sveriges två revisorsföreningar, FAR och Svenska revisorsamfundet SRS, gick samman 

(FAR, 2012). Under 2010 avskaffades revisionsplikten i Sverige och om ett företag 

underskrider två eller tre av nedanstående punkter har de frihet att själva avgöra om de vill 

slopa revisionen eller inte: 

 

– 3 anställda 

– 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

– 3 miljoner kronor i nettoomsättning 
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För små aktiebolag leder ett avskaffande av revisionsplikten till kostnadsbesparingar 

(Carrington, 2010). Enligt Foster och Greenawalt (1995) finns det flera skillnader inom 

revisorsutbildningar i olika länder. Författarna anser att det finns skillnader mellan 

tillgängliga revisionsprogram och revisionskurser och att studenter lär sig olika beroende på 

vart i världen de studerar. Foster och Greenawalt anser att det finns flera skolor där man 

erbjuds att studera ämnen som mest behandlar den generella biten inom revisionen, det vill 

säga att man lär sig grunderna i lite av varje i den externa redovisningen och där 

undervisningen kanske fokuserar för lite på den interna revisionen. Hur ser svenska 

revisorsassistenter på den frågan? Det diskuteras också om hur viktigt det är att någon gång 

praktisera, eller ha en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som vi kallar det för i Sverige, 

under studietiden och vilka fördelar det finns med det (Foster och Greenawalt, 1995).  

 

3.2.1 Vad gör en revisor? 

Enligt Monk & Peursem (2011) är det många människor som tror att revisorer har ett arbete 

där man endast granskar siffror på ett kontor. Revisorsarbetet är ett ansvarsfullt och 

professionellt yrke som fyller både en social samt en ekonomisk roll i samhället. En revisor är 

en tjänsteman som utför revision och det innebär en granskning av företagets bokföring, 

bokslut, årsredovisningar och företagsledningens förvaltning. Som en länk mellan de 

redovisningsskyldiga och de redovisningsberättigade är revisorernas uppgift att kvalitetssäkra 

redovisningsinformationen som företagen lämnar ut. De kvalitetssäkrar och ser till att 

informationen är tillförlitlig och väsentligt. Varför man har revision överhuvudtaget beror på 

att man vill tillgodose intressenterna med vad de anser vara nödvändig information. Exempel 

på intressenter är ägare, leverantörer och kunder. Det är kort sagt de som har ett intresse av att 

företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt (Grönlund, Tagesson & Öhman, 

2008). Det har en betydande roll vad du är för slags intressent, för vilken information som du 

då vill få tillgång till och vad som är nödvändig ekonomisk information för just dig. Ägarna 

vill veta hur det går för företaget för att på så vis kunna fatta rätt beslut, gällande exempelvis 

aktieförsäljning. Företagets leverantörer är intresserade av organisationens revision på det 

viset att de vill kunna våga lämna sina varor på kredit, de vill till exempel veta om de tar 

några risker med att lämna krediter till företaget. Kunderna vill också veta hur det står till med 

företaget, exempelvis vill kunderna känna sig säkra på att företaget kommer att kunna 

fortsätta leverera sina varor. Listan över intressenter kan göras lång eftersom intressenterna 

hos ett företag är alla som organisationen kommer i kontakt med på ett eller annat sätt. 
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Bankerna är intresserade av den ekonomiska redovisningen, som kan ses som en säkerhet, 

eftersom de vill vara övertygade om att få sina utlånade likvida tillgångar tillbaka. 

Medarbetarna på företaget är också intressenter eftersom de av personliga skäl vill veta hur 

företaget går för att säkerställa sin trygghet som anställd. Det finns ytterligare intressenter, 

exempelvis kommunen, styrelsen, företagsledningen och staten. En huvuduppgift som 

revisorn har är alltså att utifrån revisionsberättelsen som denne erhåller, förmedla företagets 

ekonomiska och finansiella ställning och situation till alla intressenterna (FAR, 2006). Detta 

innebär att revisorer har en mycket viktig och ansvarsfull roll. Intressenterna ska kunna lita på 

att korrekt finansiell information levereras. Vi finner det intressant att det finns mycket 

information att hitta om vad en revisor gör och hur denne utövar sitt arbete men inte så 

mycket om vad han eller hon faktiskt bör vara bra på eller vilka egenskaper denne har nytta av 

i sitt arbete.  

Varje företag använder sig av revision och för revisorn innebär det att undersöka företagets 

finansiella rapporter och säkerställa så den är fri från materiella fel och bedrägerier 

(Carrington, 2010). Sättet att se på en revisor skiljer sig mycket idag från hur man tänkte förr. 

En revisor beskrivs idag som en man eller kvinna som inte bara bör vara duktig på att granska 

siffror, utan personen i fråga bör även vara bra på att hantera olika situationer och därmed 

vara flexibel. Revisorn bör även besitta en god social förmåga eftersom det ingår i yrket att 

man träffar flera olika människor och han eller hon bör även ha lätt för att samarbeta med 

människor för att kunna arbeta med dessa olika grupper av personer i samhället 

(Arbetsförmedlingen, 2012). För ett tiotal år sedan var synen på revisorsyrket annorlunda 

(Brännström, 2003). Då var det vanligt att man föreställde sig en 50-årig man med kavaj som 

inte utstrålade någonting alls och man brukade vanligtvis kalla dessa opersonliga män för 

siffermänniskor. Idag ser man istället en revisor som en mycket utåtriktad person som har 

goda egenskaper för att kunna se detaljer och analysera dessa. Han eller hon brukar vara van 

vid att arbeta under mer obekväma arbetstider och personen i fråga bör inte vara beroende av 

sin egen arbetsplats eftersom det ofta ingår mycket resande i tjänsten (Arbetsförmedlingen, 

2012). I symbios med att efterfrågan på revisions- och redovisningstjänster har ökat, tror vi att 

det här förändrade synsättet har påverkat till att det har blivit mer modernt att utbilda sig till 

revisor idag. Företeelsen att det finns goda möjligheter att klättra upp i karriärstegen tror vi 

också är en bidragande anledning till att fler studenter väljer att utbilda sig inom genren 

revision och redovisning. Företagen ska redovisa sina finansiella ställningar på ett korrekt sätt 

och med det menas att de måste följa lagar, rekommendationer och praxis. För att skydda 

aktieägare och andra intressenter har revisorn en uppgift att granska revisionen och se till att 
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företagsledningen inte har manipulerat siffrorna för att på så vis göra några eventuella 

personliga vinningar (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2008). Här talar man om att en revisor 

ska vara oberoende och ett annat viktigt ämne handlar om att rådande praxis inte alltid 

överensstämmer med vad intressenterna anser sig behöva hjälp med av revisorerna. Då 

revisorer och intressenter har olika uppfattningar om revisorernas skyldigheter och 

revisionens inriktning uppstår ett gap som man kallar för förväntningsgap (Hian Chye Koh, 

1998). Monk och Peursem talar om att det ibland kan uppstå missförstånd mellan kunderna 

och revisorerna, eftersom vissa kunder tror att det är upp till revisorerna att ansvara för 

kundernas ekonomiska situation. Vissa anser till och med att det är revisorerna som ska stå till 

svars för att kundernas företag går i konkurs men detta stämmer inte. Revisorerna har endast 

till uppgift att sända ut varningssignaler om detta skulle vara nödvändigt (Monk & Peursem, 

2011).  

 

3.2.2 Vad gör en revisorsassistent? 

Som vi kommer att behandla nedan i avsnitt 3.2 innebär det att man måste ha en praktisk 

utbildning för att kunna bli revisor. Detta betyder att du måste arbeta som revisorsassistent 

först och efter tre år har du rätt att avlägga revisorsexamen för att bli en godkänd revisor 

(RNFS 1996:1). Arbetsuppgifterna hos en revisorsassistent varierar kraftigt men i huvudsak 

så ser man till att hjälpa den auktoriserade revisorn med dennes dagliga uppgifter och detta 

kan innebära att man exempelvis får göra egna planeringar och uppföljningar av oftast lite 

mindre organisationer och företag. Revisorsassistenten hjälper till att granska revisioner, 

precis som den auktoriserade revisorn gör och efter ungefär ett år brukar man få börja arbeta 

lite mer självständigt (Ehlin, 2006). 

 

3.3     Revisorsutbildningen 

Idag finns det drygt 25 universitet och högskolor i Sverige som erbjuder akademiska 

ekonomprogram för dem som vill utbilda sig till ekonomer.  

Ofta krävs det kandidat- eller magisterexamen i ekonomi med redovisningsinriktning för att 

arbeta som revisorsassistent. Det är inte ovanligt att byråer även kräver att man har läst kurser 

som krävs för revisorsexamen (Allt om revision, 2006). I Revisorsnämndens föreskrifter 

(RNFS 2010:1) kan man läsa vilka dessa krav är och vidare kommer de att behandlas närmare 

i följande avsnitt. Man ska som student ha erhållit minst 90 högskolepoäng (hp) i 

företagsekonomi, 45 hp i ämnet juridik och även 30 hp i övriga obligatoriska ämnen. I 
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juridikstudierna ska det ingå både beskattningsrätt och handelsrätt. Med övriga obligatoriska 

ämnen menar man informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt 

statistik. För att få avlägga revisorsexamen krävs inte bara teoretisk utbildning utan även 

praktisk. Den här utbildningen ska omfattas av tre års heltidsarbete inom revisorsyrket 

(Revisorsnämnden, 2012).  

 

3.4 Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov 

Revisorsnämnden (RN) är en statlig myndighet som exempelvis företag, redovisnings- och 

revisionsbyråer och andra kan vända sig till när det gäller redovisningsfrågor. RN har två 

huvuduppgifter och dessa omfattar att dels se till att det finns revisorer som är kvalificerade 

för Sveriges näringslivs behov och dels har de det övergripande ansvaret att ha tillsyn över 

dessa revisorer. RN har föreskrifter (RNFS 1996:1) om vad som krävs för att bli auktoriserad 

eller godkänd revisor och dessa kommer behandlas nedan (Revisorsnämnden, 2012). I 

avsnittet 3.3.1 ställs RNFS föreskrifter om att få avlägga revisorsexamen upp för att visa vad 

det är för förkunskapskrav som ställs. I avsnitt 3.3.2 vill vi även visa vad som ställs för krav 

för att få avlägga högre revisorsexamen. Dessa föreskrifter och krav visar vad som krävs för 

att en revisor ska bli auktoriserad eller godkänd. Figur 1 nedan sammanfattar vägen till 

revisorsyrket. 

 

Figur 1. Vägen till revisorsyrket (http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn/vagen_till_revisorsyrket.html) 
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3.4.1 Fordringar för att avlägga revisorsexamen 

1 § För att få avlägga prov för revisorsexamen fordras att sökanden har genomgått teoretisk 

och praktisk utbildning. Kravet på den teoretiska utbildningen anges i 2-5 §§. Även annan 

likvärdig teoretisk utbildning kan godtas. Kraven på den praktiska utbildningen anges i 6-9 

§§. 

Teoretisk utbildning 

2 § Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta minst 180 

högskolepoäng i ämnena företagsekonomi, juridik, informationsteknik och datorsystem, 

nationalekonomi, matematik samt statistik. Minst 165 högskolepoäng ska ha den fördelning 

och inriktning som anges i 3 §.  

3 § Minsta antal högskolepoäng (hp) som ska ha erhållits. Företagsekonomi: 90 hp. Juridik: 

45 hp. Övriga obligatoriska ämnen: 30 hp. 

Företagsekonomistudierna ska ge kunskap om ekonomisk teori och metod samt om 

ämnesområden av särskild betydelse för revisionsverksamhet. Särskilt avseende ska fästas vid 

studier i redovisning (inklusive koncernredovisning), revision, finansiering, ekonomistyrning 

och organisationslära. 

Juridikstudierna ska ge kunskap om rättssystemets struktur, juridisk metod samt materiell rätt 

av betydelse för revisionsverksamhet. I studierna ska ingå handelsrätt och beskattningsrätt. 

Handelsrättstudierna ska omfatta minst 30 högskolepoäng. Särskilt avseende ska fästas vid 

associationsrätt samt lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott. 

Beskattningsrättstudierna ska omfatta minst 15 högskolepoäng. Särskilt avseende ska fästas 

vid inkomstbeskattning av företag. I ämnet ska också behandlas andra skatter och avgifter 

med anknytning till företag, främst mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. 

4 § En uppsats i valfritt ämne på nivån över 60 högskolepoäng ska ingå. RNFS (2009:1) 

5 § I den mån studierna i något av de obligatoriska ämnena är integrerade med studier i andra 

ämnen skall intyg om innehåll och omfattning lämnas av studieanordnaren. 

Praktisk utbildning 

6 § Den praktiska utbildningen i revisorsyrket ska pågå under minst tre år och motsvara minst 

tre års heltidsarbete. Heltid ska anses motsvara minst 1 600 arbetstimmar under ett år. RNFS 

(2010:1) 

7 § Utbildningen skall följa ett utbildningsprogram. Den skall ge praktisk erfarenhet av och 

utveckla teoretisk kunskap om revision och för revisionsutövning relevanta arbetsuppgifter.   
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8 § Utbildningen skall vara allsidigt sammansatt. Den skall ge kunskap om revision i olika 

branscher. Utbildningen skall innehålla planering, utförande och rapportering av 

revisionsuppdrag. En del av utbildningen skall avse kvalificerade utredningar. Dessa kan 

fullgöras inom ett revisionsuppdrag eller som en del av ett annat uppdrag. Särskild vikt skall 

läggas vid en revisors bedömningar och slutsatser samt de etiska regler som en revisor måste 

iaktta vid revisionsarbetet.   

9 § Utbildningen ska omfatta minst 1 500 timmar revision varav huvuddelen ska utgöras av 

revision av aktiebolag. Med ett aktiebolag jämställs ett motsvarande bolag med säte i en 

annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige, om detta bolag enligt 

lag eller annan författning i den staten ska revideras av fysiska eller juridiska personer som 

har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten. RNFS (2010:1) 

 

3.4.2 Fordringar för att få avlägga högre revisorsexamen 

10 § För att få avlägga prov för högre revisorsexamen fordras att sökanden har genomgått 

teoretisk och praktisk utbildning samt att sökanden har avlagt prov för revisorsexamen med 

godkänt resultat. Kraven på den teoretiska utbildningen anges i 11 §. Även annan likvärdig 

teoretisk utbildning kan godtas. Kraven på den praktiska utbildningen anges i 12 och 13 §§. 

RNFS (2010:1) 

Teoretisk utbildning 

11 § Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta minst 240 

högskolepoäng. Minst 180 högskolepoäng ska ha den fördelning och inriktning som anges i 

2–3 §§. Övriga 60 högskolepoäng får inhämtas inom valfria ämnesområden. Bestämmelserna 

i 4 och 5 §§ ska iakttas. RNFS (2009:1) 

Praktisk utbildning 

12 § Praktisk utbildning i revisorsyrket om minst tre år skall fullgöras enligt 6-9 §§. 

Härutöver krävs ytterligare två års utbildning som skall omfatta minst 1 000 timmar revision, 

varav mer än 500 timmar skall omfatta kvalificerad medverkan vid revision av företag som på 

grund av sin storlek eller annan anledning är svåra att revidera.  

13 § Utbildningen skall följa de riktlinjer som anges i 7 och 8 §§. 

Ovan har vi visat vad som ställs för krav för att få avlägga revisorsexamen respektive högre 

revisorsproven för att bli godkänd, respektive, auktoriserad revisor. Att vara revisor innebär 

att man har ett professionellt yrke. Med detta menas att man besitter en viktig roll i samhället, 

att man har vissa förväntningar från omvärlden på sig och att man som yrkesutövare använder 
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sig av vetenskapliga kunskaper. I nästa kapitelavsnitt kommer vi att behandla 

professionsteorin och vad den innebär just när det handlar om revisorn. 

 

3.5 Generella kunskaper och färdigheter 

Det har framkommit att det finns ett behov av att alla akademiker bör vara väl förberedda 

inför arbetslivet, inte bara genom specifika kunskaper och färdigheter utan även genom 

allmänna färdigheter som krävs för utövandet av yrket (Crawford, Helliar & Monk, 2011). En 

kommitté i Storbritannien som heter The National Committee of Inquiry into Higher 

Education har lagt fram ett antal principer i hopp om att kunna förändra de generella och 

allmänna kunskaperna. Dessa principer betonar att: 

 Studenter ska delta i sitt eget lärande 

 Inlärningen och undervisningen bör förstärkas och sammanvävas 

 Studieresultaten bör avspegla arbetsgivarnas krav, inklusive allmänna eller 

överförbara kunskaper 

 

Man har gjort flera studier i försök att fastställa den kompetens som arbetsgivarna förväntar 

sig från en student och det framkommer att akademikerna bör kunna uppvisa allmänna 

färdigheter som gör det möjligt för dem att förvärva och bibehålla sitt yrke (Williams & 

Owens, 1997; Fallows & Steven, 2000). Crawford, Helliar och Monk (2011) menar att 

relevanta kunskaper i en revisorsutbildning ger en möjlighet till bättre karriär i framtiden. 

Författarna påpekar även att studenterna bör få en möjlighet att kombinera sin utbildning med 

flera praktiska övningar. Som exempel nämner de att akademikerna borde få ytterligare 

utbildning i olika dataprogram och ekonomisystem som används inom revisorsyrket. 

Det saknas en tydligt definierad kunskapsbas när man talar om revisions- och 

redovisningsprofessionerna och som nämndes i förra stycket vet man inte exakt vad 

revisionsteori innebär (Carrington, 2010). Om den förväntade kunskapsbasen inte är självklar 

blir det intressant att fråga sig hur högskolor och universitet utformar utbildningen för 

studenter som vill bli revisorer och vad dessa studenter och bör lära sig och bära med sig in i 

yrket. Frågan är inte oprövad sedan tidigare utan har diskuterats förut. Chaffey, Van Peursem 

och Low (2011) menar att trots att flera eftergymnasiala revisorsutbildningar brukar ha 

komplexa läroplaner över olika ämnen erbjuder dessa oftast endast mindre utbud av just 

redovisnings- och revisionskurser. Till detta, anser Chaffey et al, skapas utmaningar för 

lärarna eftersom det inte finns någon tydlig sammanställning av vad som bör läras ut eller 



30 
 

vilka undervisningsmetoder som bör användas. Inlärningsaktivitet är något som anses vara 

väldigt viktigt. Med detta menar författarna en lärande miljö där studenterna själva kan bidra 

till sitt lärande. Istället för att en kunnig lärare endast förmedlar fakta i en föreläsningssal 

anses det mycket givande att ”förflytta inlärningen och klassrummet till arbetslivet och 

praktiken” (Chaffey, Van Peursem & Low, 2011). Dock gäller det inte bara att man besitter 

vissa kunskaper och färdigheter utan man talar även om att det krävs att revisorsutbildningen 

är uppbyggd på ett rätt och lämpligt sätt. 

 

3.6 Revisorutbildningens lämplighet 

Inom företagsvärlden har det ibland förekommit vissa skandaler, exempelvis Enron- och 

Kreugerskandalen, och ofta har det i dessa sammanhang talats om att det är revisorerna som 

är de ansvariga, men så är det inte. Revisorn har inte något ansvar över om exempelvis 

företaget har manipulerat sina siffror för exempelvis personliga vinningar, men däremot har 

han eller hon ett ansvar över att kontrollera och rapportera eventuella fel och manipulationer. 

Under dessa omständigheter har det diskuterats om revisorsutbildningen är uppbyggd på ett 

rätt sätt. Man har frågat om utbildningen verkligen är utformad på det lämpligaste sättet och 

ibland har det till och med hävdats att det används fel läroböcker (Parker, 2007). Man talar 

även om att man inte lär sig den viktiga praxis, principer och regler förrän man blivit en 

erfaren revisor och efter att man har arbetat ett tag vid en redovisnings- eller revisionsbyrå.  

I de flesta länder har revisorsutbildningen förändrat sitt innehåll under de senaste åren. Det 

har förekommit kritik mot dessa utbildningar i väldigt många länder och av denna kritik har 

de flesta av dessa länder tagit åt sig och därmed försökt att förbättra sina utbildningar. Även 

skandalerna har bidragit till att utbildningarna har fått mycket kritik och även utav detta har 

man insett att utbildningen behöver förbättras. En revisor har en stor roll i samhället och kan 

öka välståndet inom marknaderna, och därför menar Parker (2007) även att 

revisorsutbildningen är mycket viktig. 

Parker (2007) anser att revisorsutbildningen ofta har ansetts som otillräcklig och det har 

diskuterats under flera år men man har aldrig gjort något speciellt för att ändra på detta. Idag 

omfattar utbildningen en lite bättre nivå än förr och man försöker ständigt att förbättra den 

men ännu anses den inte helt tillräcklig och fullbordad. Parker menar att man borde utbilda på 

ett sätt som får de studerande att bli förberedda inför arbetslivet och på ett sätt som får de 

studerande att inneha all kunskap som behövs. Författaren Drake (2011) anser att det krävs att 

man har goda kunskaper och god kompetens för att bli en revisor. För att kunna förse sig 
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denna kunskap är det viktigt att genomgå en praktik där man får en insikt i vad yrket innebär 

samt vad det innehåller (Drake, 2011). 

 

3.7 Sammanfattning av teori och empiri  

Professionsyrken baserar sin praktik på vetenskaplig forskning. Exempel på sådana yrken är 

läkare, advokater, präster samt revisorer och det är dessa yrken som har den viktigaste 

funktionen i vårt samhälle. Utifrån speciella kriterier kan man utgå ifrån vilka yrken som kan 

benämnas professioner respektive vilka som inte kan det. Vi valde att belysa två modeller 

(Millersons och Goodes, se avsnitt 3.1.1) som beskriver vilka kriterier som ska vara uppfyllda 

för att ett yrke ska få kallas professionellt. De två första kriterierna i dessa modeller, vilka 

handlar om användandet av färdigheter, utbildning och träning, är inte helt lätt att urskilja då 

man studerar revisorsprofessionen (Carrington, 2010). Författaren menar att det saknas en 

tydligt definierad kunskapsbas då man talar om just revisions- och 

redovisningsprofessionerna. Denna otydlighet är en bidragande effekt till att man inte vet 

exakt vad det är för slags utbildning och kunskaper som borde läras ut. 

Foster och Greenawalt antyder att det finns flera skolor där man erbjuds att studera ämnen 

som mest behandlar den generella biten inom revisionen, det vill säga att man lär sig 

grunderna i lite av varje i den externa redovisningen och där undervisningen kanske fokuserar 

för lite på den interna revisionen. Vi vill i denna uppsats försöka finna svar på hur våra 

svenska revisorsassistenter på den frågan. Det diskuteras också om hur viktigt det är att någon 

gång praktisera, eller ha en verksamhetsförlagd utbildning under studietiden och vilka 

fördelar det finns med det, vilket vi också kommer att studera närmare (Foster och 

Greenawalt, 1995). 

Ofta krävs det kandidat- eller magisterexamen i ekonomi med redovisningsinriktning för att 

arbeta som revisorsassistent. I Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2010:1) kan man läsa 

vilka dessa krav är och vi valde att behandla dessa under avsnitt 3.4. För att få avlägga prov 

för revisorsexamen fordras att sökanden har genomgått teoretisk och praktisk utbildning. Den 

teoretiska utbildningen ska omfatta 180 högskolepoäng i ämnena företagsekonomi, juridik, 

informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik vid svenskt 

universitet eller högskola. Den praktiska utbildningen ska pågå i minst tre år och motsvara 

minst tre års heltidsarbete. Utbildningen skall ge kunskap om revision, innehålla planering, 
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utförande och rapportering av revisionsuppdrag. För att få avlägga prov för högre 

revisorsexamen fordras att sökanden har genomgått teoretisk och praktisk utbildning samt 

avlagt prov för revisorsexamen med godkänt resultat. Den teoretiska utbildningen ska omfatta 

240 högskolepoäng. Den praktiska utbilningen ska pågå i minst tre år och ytterligare två års 

utbildning, vilken ska omfatta 1000 timmar revisionsarbete. 

Det diskuteras ibland om revisorsutbildningen är uppbyggd på ett rätt sätt, särskilt då det har 

uppstått företagsskandaler, som exempelvis Enrons. Då har man undrat om utbildningen 

verkligen är utformad på det lämpligaste sättet och ibland har det till och med hävdats att det 

används fel läroböcker (Parker, 2007). Man talar även om att man inte lär sig den viktiga 

praxis, principer och regler förrän man blivit en erfaren revisor och efter att man har arbetat 

ett tag vid en redovisnings- eller revisionsbyrå. Detta ansåg vi som spännande och såg fram 

emot att försöka finna svar på dessa frågor inom det omdiskuterade ämnet. 
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4. EMPIRISK METOD 

 

I det här kapitlet behandlas vår litteratursökning. Vi kommer alltså att beskriva hur vi gick 

tillväga för att samla in relevant information och data. Vidare kommer vi att redogöra för vår 

undersökningsmetod och vårt urval gällande intervjuerna som vi har gjort. I en avslutande 

del i uppsatsens fjärde kapitel kommer vi att beskriva hur vår intervjuguide är uppbyggd. 

 

 

4.1 Litteratursökning 

För att samla in så mycket relevant information som möjligt har vi använt oss av elektroniska 

databaser. Dessa har vi fått tillgång till genom dels biblioteket vid Lunds Universitet och dels 

via Högskolan Kristianstad. Vi har använt oss av flera sökord så som exempelvis: accounting 

education, auditor education, audit skills och audit knowledge för att vi skulle kunna använda 

oss av relevanta artiklar. Dessa sökord har även till viss del använts på svenska. Vårt mål med 

vår litteratursökning var att finna vetenskaplig litteratur från olika författare vilket vi ansåg 

skulle ge oss ett opartiskt och objektivt synsätt. Vi har valt att utgå från mestadels 

vetenskapliga artiklar och det beror på att vi har ansett att det skulle ge studien en högre 

trovärdighet. Vi har även valt att använda oss av Revisorsnämndens hemsida för att beskriva 

kraven för att bli en godkänd, respektive, en auktoriserad revisor och vilka kurser som krävs.  

 

4.2 Undersökningsmetod 

Syftet med den här undersökningen var att söka svar på vilka kunskaper, färdigheter och 

andra förmågor en revisorsassistent bör besitta när han eller hon kommer ut i arbetslivet. Vi 

har använt oss av en telefonsurvey för att samla in data. Då vi gjorde telefonsurveyn utgick vi 

från ett frågeformulär. Under arbetets gång har vi hela tiden haft i åtanke att formulera en 

semistrukturerad intervjuguide som vi sedan skulle kunna utgå ifrån, men samtidigt som vi 

skulle kunna ha möjligheten att ställa följdfrågor vid våra intervjuer. Därför valde vi att göra 

en telefonsurvey som vi anser kan ge oss en högre svarsfrekvens på begränsad tid. För att 

underlätta sammanställningen av våra intervjuer valde vi att spela in våra samtal med 

respondenterna, naturligtvis efter deras godkännande. Detta ansåg vi skulle underlätta för oss 

dels genom att vi som intervjuar inte ska verka ointresserade då vi måste föra anteckningar 

och dels för att lätt kunna lyssna igenom intervjuerna flera gånger för att inte missa någon 

viktig information som annars kanske hade glömts bort att antecknas. Vi fick överväga dessa 
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fördelar med nackdelar som exempelvis att det är mer tidskrävande med att spela in och 

lyssna igenom och att respondenterna kanske ger oss något missvisande svar på grund av 

exempelvis nervositeten av att faktiskt bli inspelad (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). Vi 

talade om för respondenterna att deras svar skulle komma att behandlas konfidentiellt. 

 

4.3 Urval 

Vi har valt att intervjua revisorsassistenter där ett krav har varit att intervjupersonerna har 

arbetat som revisorsassistent i ungefär tre år. De utvalda revisionsbyråerna som vi tog kontakt 

med valdes till största del ut beroende på tillgänglighet. Vi beaktade att byråerna har 

högsäsong under våren och därför utgick vi från tabell 4.1 nedan med lista över de största 

revisionsbyråerna. Då en byrå inte hade någon som hade tid att besvara våra frågor ringde vi 

vidare och tog kontakt med nästa byrå på listan och intervjuade de som hade tid och möjlighet 

till att svara på våra intervjufrågor. Vi valde att i första hand göra intervjuer med 

revisorsassistenter på de stora och på de mellanstora byråerna på grund av att vi skulle få 

möjligheten att komma i kontakt med assistenter som arbetar med olika arbetsuppgifter. 

Ytterligare ett argument för att välja att intervjua revisorsassistenter just på dessa stora och 

mellanstora byråer var för att öka våra chanser till att överhuvudtaget komma i kontakt med 

assistenter som hade tid att svara på våra frågor, då det finns fler att välja mellan. I tabell 4.1 

nedan visas vilka revisionsbyråer som är störst i Sverige och som man kan se utgör 

PricewaterhouseCoopers (PWC) första plats, Ernst & Young andra plats, KPMG utgör tredje 

platsen, Deloitte fjärde platsen och Grant Thornton femte plats (Konsultguiden, 2010).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. 1 – Rangordning Revisionsbyråer i Sverige (http://www.konsultguiden.se/rankningslistor/revision/) 



35 
 

Vi tog beslutet att vårt urval skulle bestå av just revisorsassistenter på grund utav vår rapports 

frågeställning, vilken handlar om just dessa yrkesutövare. En assistent som har arbetat i ett 

fåtal år ansåg vi ha ett starkare minne från sina första år som assistent än vad någon som har 

arbetat i flera år har. Att intervjua revisorer istället angående vad man bör besitta för 

kunskaper, färdigheter och andra förmågor som revisorsassistent ansåg vi inte skulle ge de 

svar som vi letade efter. Att intervjua en revisor ansåg vi skulle ge oss ett missvisande svar 

eftersom att de redan är anställda och jobbar aktivt inom yrket, medan en revisorsassistent 

kanske ännu inte har blivit påverkad av socialiseringen på byrån. Med detta menar vi att vi 

tror att revisorsassistenterna skulle kunna ge oss mer relevanta svar och om vi i istället hade 

valt att intervjua revisorer så hade vi nog fått mer svar gällande vad de kräver av en 

nyexaminerad student för att få anställning i företaget. Revisorsassistenter har en förmåga att 

ge en överblick över vilka kunskaper som de fått genom sin utbildnings kurser och vilka de 

anser har varit användbara vid början av sin anställning och om utbildningarna eventuellt 

borde ha satsat mer på att lära ut vissa andra kurser och kunskaper.  

 

4.4 Intervjuguide 

Under tiden som vi har genomfört en dokumentstudie har vi byggt upp vår intervjuguide (Se 

Bilaga 6). Dokumentstudien bestod dels av undersökningar som man redan under åren 2009, 

2010 och 2011 gjorde vid Högskolan Kristianstad genom att utsända enkäter till sina då 

nyexaminerade studenter och dels av ett annat material som utgjordes av en 

studentuppföljning av studenterna vid Högskolan Kristianstad som gjordes 1999. Under dessa 

jämförelser och analyseringar har vi hela tiden haft i åtanke att fokusera på vilka frågor som 

skulle vara relevanta att ställa vid våra telefonintervjuer. Vi kommer nedan att redogöra för 

hur vi tänkte vid valet av frågor och vad vi hade för förväntningar på våra respondenters svar. 

 

Frågorna 1-5 (Bilaga6) behandlade respondentens bakgrund. Här ställer vi nämligen frågor 

om vid vilken skola som han eller hon tagit sin kandidat- eller magisterexamen, vilket år 

denne gjorde det och hur länge respondenten har arbetat som revisorsassistent. Dessa frågor 

ställde vi för att få en överblick för att se om det skulle skilja sig något beroende på 

respondenternas olika förutsättningar. Dock hade vi valt att försöka undersöka personer som 

relativt nyligen hade avslutat sina studier i hopp om att dessa hade de mest relevanta svaren 

eftersom det inte hade gått så lång tid sen de studerade och borde ha ett gott minne om hur de 

uppfattat sin högskoletid. 
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Frågorna 6-10 berörde respondentens första tid som revisorsassistent. Med hjälp av dessa 

frågor sökte vi användbara svar på frågor om praktisk erfarenhet, om vad det ställdes för 

förväntningar på respondenten när denne började sin anställning vid arbetsplatsen och om det 

fanns någon slags internutbildning att genomgå och om ja, vad denna utbildning i så fall 

innehöll. Vi hade diskuterat att vi trodde att svaren skulle tala för att det ställdes ganska höga 

krav på våra respondenter då de kom ut i arbetslivet, vilket visade sig vara tvärtom. Vår 

undersökning kom nämligen att visa oss att de flesta av våra tillfrågade fick genomgå en 

internutbildning då de började utöva sina yrken och att det därmed inte hade ställts så höga 

krav på dem.  

 

Frågorna 11-17 i intervjuguiden gällde hur viktigt respondenten anser att vissa kurser har varit 

att läsa då denne studerade. De intervjuade fick möjlighet att svara på en skala mellan ett till 

sju där ett motsvarade ”Inte alls viktig” och sju motsvarade ”Mycket viktig”. Anledningen till 

varför vi valde att ställa frågor om just vissa ämnen och kurser är för att det var just dessa som 

vi ansett vara mest intressanta att ställa frågor om, efter att ha granskat och analyserat de ovan 

nämnda två undersökningar, det vill säga dokumentstudien som bestod av utsända enkäter och 

av studentuppföljningen som gjordes 1999. Vi antog att våra respondenter skulle komma att 

svara att redovisningskurserna, vilka till stora delar behandlar grunderna i bokföring, var de 

viktigaste och detta antagande kom att visa sig stämma. 

 

På frågorna 18-19 ansåg vi att respondenterna skulle kunna svara relevant på eftersom de nu 

har arbetat ett tag och därmed står lite med facit i hand. Frågorna som ställdes handlade om 

vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor en revisorsassistent bör besitta och vad 

respondenten anser vara den allra viktigaste kunskapen att bära med sig när han eller hon 

kommer ut i arbetslivet. Vi valde att ställa dessa frågor eftersom det i huvudsak var dessa 

frågor som vår uppsats kretsat runt och detta var även vår uppsats frågeställning och syfte att 

finna svar på. 

 

Frågorna 20-22 gällde utbildningen som respondenten har läst för att överhuvudtaget kunna 

arbeta som revisorsassistent. Dessa frågor valdes att ställas på grund av att vi ville finna 

generella tankar kring utbildningen, vid vilken våra respondenter tidigare hade studerat. 
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet förklarar hur frågorna i olika formulär försöker ge svar kring ämnet som 

vi undersöker och begreppet reliabilitet visar tillförlitligheten i formulärens frågor. Problem 

kan uppstå om då denna operationalisering är svår att kopplas till verkligheten och eftersom 

frågorna kan tolkas på olika sätt (Djurfeldt et al, 2010). För att försöka undvika problem 

använde vi oss av sekundärt material: 

* Balans-artikel. En artikel från tidskriften Balans som vi sammanfattade i vårt första kapitel 

(Se avsnitt 1.2). 

* Alumni 2009-2011, vilken är en dokumentstudie som vi med hjälp av undersökningar som 

man redan under åren 2009, 2010 och 2011 gjorde vid Högskolan Kristianstad genom att 

utsända enkäter till sina då nyexaminerade studenter (Se avsnitt 5.1) 

* Alumni 1999, vilken är en studentuppföljning från 1999 av studenterna som studerade vid 

Högskolan Kristianstad under åren 1992-1995 (Se avsnitt 5.2). 

* Civilekonomen-artikel. En artikel från tidskriften Civilekonomen som handlar om kvalitén i 

svenska ekonomutbildningar (Se avsnitt 5.3) 

* Djupintervjuer. Intervjuer där vi har ställt frågor till sex revisorsassistenter (Se 5.4). 

Vårt andra (Alumni 2009-2011, se avsnitt 5.1) och tredje (Alumni 1999, se avsnitt 5.2) 

sekundära materialet bestod till stor del av respondenters olika åsikter om utbildningens 

kurser. Med hjälp av detta material kunde vi sammanfatta svaren och på så vis kunde vi 

konstatera vilka frågor som vi ansåg var viktiga och vilka borde lyftas fram för att få relevanta 

svar. Vi ansåg att korrekta frågor ställdes för att vi skulle kunna besvara vår frågeställning, 

vilket ledde till ökad validitet (Saunders et al, 2009). 

Datainsamlingsmetoder förknippas med reliabilitet då man mäter hur tillförlitlig den 

insamlade datan är (Saunders et al, 2009). Att telefonintervjuerna gjordes sent i processen 

ledde till att endast sex personer blev tillfrågade. Detta var en bidragande effekt av att vi 

studerat så pass mycket sekundärt material dess för innan. Om intervjuerna hade kommit till 

stånd tidigare så hade vi antagligen fått svar från fler respondenter, men samtidigt tror vi att 

frågorna som i så fall skulle ha ställts, inte hade varit de mest korrekta och genomtänkta. Vårt 
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urval bestod av revisorsassistenter och med hjälp av dessa ansåg vi att svaren vi skulle komma 

att få var tillförlitliga, då respondenterna talar från både erfarenhet och kunskap, vilket är 

mycket pålitligt. 
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5. EMPIRI 

 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva den empiri som vi har erhållit genom dels enkäter 

och studentuppföljning och dels genom intervjuer. Inledningsvis kommer vi att presentera 

resultaten från våra sekundära datamaterial som dels består av tre olika års 

sammanställningar av högskoleprogramutvärderingar och dels av en studentuppföljning av 

studenterna vid Högskolan Kristianstad som gjordes 1999.  

 

 

5.1 Alumni 2009-2011 

Följande sekundära material består av tre olika års sammanställningar av 

högskoleprogramutvärderingar där de tillfrågade före detta studenterna tagit sin examen 

mellan åren 2009 – 2011 vid Högskolan Kristianstad. Dessa studenter blev tillfrågade om vad 

de ansåg om utbildningens kurser. Frågorna som ställdes var vilka kurser som ansågs vara 

svåra respektive mindre svåra, vilka kurser som ansågs lärorika respektive mindre lärorika att 

bära med sig då de började arbeta, samt en utvärdering med öppna frågor som ställdes i slutet 

av enkäterna.  

 

5.1.1 Bakgrundsrelaterade variabler 

I denna del kommer vi att beskriva respondenternas sammansättning och här analyseras de 

bakgrundsrelaterade variablerna som utgörs av kön och ålder. I Bilaga 1 finner läsaren 

sammanställda diagram över de tre årens respondenters bakgrundsrelaterade variabler. 

 

5.1.1.1 Kön 

De tillfrågade respondenterna som tog examen år 2009 utgjordes av 71,4 % (10 st) kvinnor 

och av 28,6 % (4 st) män vilket visas i diagram 5.1 (Se Bilaga 1). 

Respondenterna som tog sin examen år 2010 utgjordes av några fler än föregående år, 

nämligen 20 personer. Dessa var fördelade till 80 % (16 st) och till 20 % (4 st) män, vilket 

åskådliggörs i diagram 5.2. 

Alumnerna som tog sin examen år 2011 var ytterligare några fler än de senaste två årens 

respondenter, nämligen 24 stycken. Något som skiljer sig ytterligare från de föregående två 
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årens respondenter är att det är fler män än kvinnor i urvalsgruppen. Fördelningen ser ut som 

följande; 37,5 % (9 st) kvinnor och 62,5 % (15 st) män. Detta visas i diagram 5.3. 

 

5.1.1.2 Ålder 

De tillfrågade alumnerna som tog examen år 2009 utgjordes av 14,3 % (2 st) som var över 35 

år, 7,1 % (1 st) var mellan 30-34 år och 28,6 % (4 st) var mellan 25-30 år gamla. Detta 

betyder att resterande 50 % (7 st) var mellan 20-24 år vilket visas i diagram 5.4 (Se Bilaga 1). 

Respondenterna som tog sin examen år 2010 utgjordes nästan likadant som föregående år, vad 

gäller de studerandes ålder. Dessa var fördelade till 5 % (1 st) som var över 35 år, 5 % (1 st) 

var mellan 30-34 år och 35 % (7 st) var mellan 25-30 år gamla. Detta betyder att även i den 

här årsgruppen var de resterande 50 % (10 st) 20-24 år vilket åskådliggörs i diagram 5.5. 

De tillfrågade som tog sin examen år 2011 bestod av 58,3 % (14 st) som var mellan 20-24 år 

gamla. 25 % (6 st) var mellan 25 och 29 år. Detta innebär att resterande två personer var över 

30 år gamla och dessa fördelades så att en person var 30-34 år, dvs. 8,3 % och den andra 

personen var över 35 år gammal, dvs. 8,3 %. Åldersfördelningen för respondenterna som tog 

sin examen 2011 visas i diagram 5.6. 

Om man analyserar de tre årens åldersfördelningar ser man snabbt att fördelningens 

koncentration ligger kring intervallet 20 till 24 år. Detta kan förklaras av att de flesta påbörjar 

sina högskolestudier direkt efter studenten från gymnasiestudierna, eller möjligen något eller 

några år efteråt.  

 

5.1.2 Utvärdering av kurser 

I vårt sekundära datamaterial blev alumnerna tillfrågade att utvärdera utbildningens alla 

kurser och vad de ansåg om dessa. Man ställde två frågor och dessa behandlade dels hur 

respondenterna uppfattade svårighetsgraderna på de olika kurserna och dels hur lärorika de 

anser att kurserna var. 21 kurser och ämnen behandlas så av praktiska skäl valde vi att dela 

upp dessa i fyra olika diagram för att lättare kunna urskilja resultaten och läsaren hänvisas till 

Bilaga 2 där sammanställda diagram finns. Vi kommer att dela in dessa fyra resultat i; de 

mindre svåra kurserna, de svårare kurserna, de mindre lärorika kurserna samt de mest lärorika 

kurserna (Se Bilaga 2). 
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5.1.2.1 Svårighetsgrader 

Hur uppfattade respondenterna svårighetsgraderna på de olika kurserna? På en sjugradig skala 

fick de tillfrågade försöka besvara frågan om hur de ansåg att svårighetsgraden varit för 

kurserna som de studerade vid Högskolan Kristianstad. Ett motsvarar ”Mycket lätt” medan sju 

motsvarar ”Mycket svår”. I diagrammen i Bilaga 2 kan man utläsa vilka genomsnittssiffror 

kurserna erhöll. 

 

5.1.2.2 Mindre svåra kurser 

Respondenterna som tog sin examen år 2009 uppfattade de fyra kurserna IT för företagande 

(2,4), Ekonomistyrning och informationssystem (2,8), Beskattningsrätt I (3,4) och 

Ekonomiintroduktion (3,5) som de lättaste kurserna. Genomsnittsresultatet över vad de 

tillfrågade 14 alumnerna ansåg visas i diagram 5.7 (Se Bilaga 2). 

 

Kurserna IT för företagande (2,7), Redovisning (3,4), Ekonomistyrning och 

informationssystem (2,9) och Beskattningsrätt I (3,4) ansågs vara de lättaste kurserna av de 

som tog sin examen 2010. Genomsnittsresultatet över vad de tillfrågade 20 alumnerna ansåg 

visas i diagram 5.8. 

Respondenterna som tog sin examen år 2011 uppfattade de fyra kurserna IT för företagande 

(2,1), Ekonomistyrning och informationssystem (2,8), Beskattningsrätt I (4) och Redovisning 

(4,1) som de lättaste kurserna. Genomsnittsresultatet över vad de tillfrågade 24 alumnerna 

ansåg visas i diagram 5.9. 

 

5.1.2.3 Svårare kurser 

Respondenterna som tog sin examen år 2009 uppfattade de fyra kurserna Finansiering (5,6), 

Mikroekonomi (5,2), Redovisningsteori (7) och Examensarbete (6,1) som de svåraste 

kurserna. Genomsnittsresultatet över vad de tillfrågade 14 alumnerna ansåg visas i diagram 

5.10 (Se Bilaga2). 

Kurserna Handelsrätt I (4,8), Handelsrätt II (5,4), Handelsrätt III (5,4) och Examensarbete 

(5,5) ansågs vara de svåraste kurserna av de som tog sin examen 2010. Genomsnittsresultatet 

över vad de tillfrågade 20 alumnerna ansåg visas i diagram 5.11. 

Respondenterna som tog sin examen år 2011 uppfattade de fyra kurserna Mikroekonomi 

(5,4), Handelsrätt I (5,6), Koncernredovisning (7) och Examensarbete (5,5) som de svåraste 
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kurserna. Genomsnittsresultatet över vad de tillfrågade 24 alumnerna ansåg visas i diagram 

5.12. 

 

5.1.2.4 Sammanfattning av mindre svåra och svårare kurser 

Om man analyserar de tre årens resultat på frågan om vilka kurser som de tillfrågade 

alumnerna ansåg vara de minst svåra kurserna finner man ett tydligt mönster. Det är i 

huvudsak tre kurser som återkommer som de minst svåraste kurserna över alla de tre åren. 

Dessa kurser är IT för företagande, Ekonomistyrning och informationssystem och 

Beskattningsrätt I.  

Vid närmare analys över vilka kurser som anses vara de svåraste kan man utläsa att just 

kursen Examensarbete är ett återkommande svar. Mikroekonomikursen upprepade sig som en 

av de svåraste kurserna två gånger under de tre tillfrågade åren.  

 

5.1.3 Lärorika och användbara kurser 

Hur uppfattade de tillfrågade alumnerna hur lärorika kurserna, som de studerade vid 

Högskolan Kristianstad, var inför att komma ut i arbetslivet? På en sjugradig skala fick de 

besvara frågan om hur pass lärorika och användbara de tyckte att kurserna hade varit att 

studera. Ett motsvarar ”Inte lärorik alls” medan sju motsvarar ”Mycket lärorik”. I 

diagrammen som läsaren finner i Bilaga 2 kan man utläsa vilka genomsnittssiffror kurserna 

erhöll (Se Bilaga 2). 

 

5.1.3.1 Mindre lärorika kurser 

Respondenterna som tog sin examen år 2009 uppfattade de fyra kurserna Organisationsteori 

(3,1), IT för företagande (2,4), Ekonomistyrning och informationssystem (2,8) och 

Redovisningsteori (3,9) som de minst lärorika kurserna. Genomsnittsresultatet över vad de 

tillfrågade 14 alumnerna ansåg visas i diagram 5.13 (Se Bilaga 2). 

Kurserna IT för företagande (2,6), Organisationsteori (3), Finansiering (3,4) och 

Ekonomistyrning och informationssystem (3,3) ansågs vara de mindre lärorika kurserna av de 

som tog sin examen 2010. Genomsnittsresultatet över vad de tillfrågade 20 alumnerna ansåg 

visas i diagram 5.14. 

Respondenterna som tog sin examen år 2011 uppfattade de fyra kurserna Organisationsteori 

(2,9), IT för företagande (2), Ekonomistyrning och informationssystem (2,7) och 
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Redovisningsteori (4) som de minst lärorika kurserna. Genomsnittsresultatet över vad de 

tillfrågade 24 alumnerna ansåg visas i diagram 5.15. 

 

5.1.3.2 Lärorika kurser 

Respondenterna som tog sin examen år 2009 uppfattade de fyra kurserna Marknadsföring 

(5,5), Statistik I (5,5), Makroekonomi (5,7) och Beskattningsrätt I (5,4) som de mest lärorika 

och användbara kurserna att ha med sig då man tar sina första kliv ut i arbetslivet. 

Genomsnittsresultatet över vad de tillfrågade 14 alumnerna ansåg visas i diagram 5.16 (Se 

Bilaga 2). 

Kurserna Redovisning (5,8), Beskattningsrätt I (5,2), Handelsrätt I (5,2) och 

Koncernredovisning (5,1) ansågs vara de mest lärorika och användbara kurserna av 

alumnerna som tog sin examen 2010. Genomsnittsresultatet över vad de tillfrågade 20 

respondenterna ansåg visas i diagram 5.17. 

De tillfrågade som tog sin examen år 2011 uppfattade de fyra kurserna Redovisning (6), 

Statistik II (6), Mikroekonomi (6) och Makroekonomi (6) som de mest lärorika och 

användbara kurserna. Genomsnittsresultatet över vad de tillfrågade 24 alumnerna ansåg visas 

i diagram 5.18. 

 

5.1.3.3 Sammanfattning av mindre lärorika och lärorika kurser 

Då vi analyserar de tre årens resultat på frågan om vilka kurser som de tillfrågade alumnerna 

ansåg vara de minst lärorika kurserna finner vi åter igen ett tydligt mönster. Det är i huvudsak 

tre kurser som återkommer som de minst lärorika kurserna över alla de tre åren. Dessa kurser 

är IT för företagande, Organisationsteori och Ekonomistyrning och informationssystem. Båda 

kurserna IT för företagande och Ekonomistyrning och informationssystem bedöms alltså av 

dessa alumner både vara väldigt enkla och samtidigt mindre lärorika och användbara ute i 

arbetslivet. Detta finner vi intressant och kommer att utgöra en del av våra intervjuer då vi 

kommer att fråga våra respondenter i den undersökningen om varför de tror att det är på det 

här viset.  

Redovisning, Makroekonomi och Beskattning I är tre kurser som återkommer flest gånger 

som svar på vilka kurser som respondenterna anser ha varit relevanta kurser inför att komma 

ut i arbetslivet.  I enlighet med resultatet från undersökningen av Balans (2009) framkommer 

det även här att just redovisning och beskattning är två väldigt lärorika och användbara kurser 
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inför revisorsyrket. Av detta erhållna resultat kommer vi att försöka fördjupa förståelsen och 

fråga om och diskutera resultatet under våra intervjuer tillsammans med våra respondenter. 

 

5.1.4 Öppna frågor 

I enkäten förekommer fyra öppna frågor som respondenterna frivilligt fick besvara och vi 

tycker att det är väldigt intressant att analysera vilka svar de har angivit. De fyra frågorna som 

ställdes vid undersökningen var: 

 

1. Vad anser Ni om programmets kurser? 

2. Vad anser Ni om programmets styrka? 

3. Vad anser Ni om programmets svaghet? 

4. Förslag till förbättringar? 

 

Vi har valt att bifoga respondenternas svar i bilagor (Se Bilaga 3-6 nedan), i vilka vi har 

sammanställt svaren i bokstavsordning. Nedan kommer vi att sammanfatta de öppna frågornas 

svar. 

På den första frågan som handlar om vad de tillfrågade anser om programmets kurser 

återkommer det åsikter kring kursen Redovisningsteori där respondenterna anger att de anser 

denna som svår. De nämner även kandidatuppsatsen som svår, vilket vi tror kan ha att göra 

med att de flesta högskole- och universitetsstudenter inte har stött på någon sådan 

arbetsuppgift tidigare i sitt liv.  

Fråga två handlar om hur respondenterna ser på programmets styrkor. Här uppkommer att det 

ses som en styrka att man läser varierande kurser men som samtidigt är programrelaterade 

kurser. En tillfrågad person har svarat att det är en styrka att kurserna är anpassade enligt 

Revisorsnämndens krav för att bli revisor. Med detta tror vi att han eller hon menar att 

kurserna är noga utvalda för att stå upp för de teoretiska krav som ställs för att få avlägga 

revisorsexamen och högre revisorsexamen. Vi vill understryka att det inte är alla högskolor 

och universitet som anpassningar sina kursutbud till Revisorsnämndens krav men att 

Högskolan Kristianstad gör detta. 

Den tredje frågan behandlar programmets svagheter och vad de tillfrågade anser om dessa och 

vilka de är. Flera respondenter påpekar att det ges för lite kunskaper inom ämnet redovisning 

och att programmet bör fokusera mycket mer på att lära ut praktiska saker som exempelvis 

hur man upprättar ett bokslut istället för att mestadels lära ut teoretisk information. Det 
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påpekas att det saknas praktik och att man därmed inte har så mycket praktisk erfarenhet då 

man kommer ut i arbetslivet efter examen. Förut låg den verksamhetsförlagda utbildningen 

endast under det fjärde valbara året som man erbjuds att läsa vid Högskolan Kristianstad men 

detta har under det senaste året ändrats så att man som student läser en inledande 

verksamhetsförlagd utbildning under andra året inför den verksamhetsförlagda utbildningen 

som man erbjuds under det fjärde året. 

Fråga fyra och därmed den sista öppna frågan i denna enkät behandlar om det finns några 

eventuella förslag på förbättringar till programmet. Precis som i svaren på tredje frågan svarar 

de flesta respondenter att man borde förbättra programmet både gällande verksamhetsförlagd 

utbildning och även redovisningskurser. 

 

5.2 Alumni 1999 

Det här avsnittet kommer att behandla en studentuppföljning som gjordes av Högskolan 

Kristianstad (HKR) år 1999. HKR lät studenter som studerade där mellan åren 1992-1995 

besvara frågor omkring 3-4 år efter att de tagit sin examen. Dessa alumner tillfrågades alltså 

efter att de hade kommit ut i arbetslivet. Frågorna handlade om vad de ansåg om sin 

utbildning och om vilken del av kunskaperna som de fått under sin högskoletid som de har 

haft nytta av under tiden då de har arbetat. Enligt Emsfors och Hannen var syftet med denna 

uppföljning att försöka ta reda på var studenterna befann sig i sin karriär omkring 3-4 år efter 

att de tagit sin examen samt att försöka ta reda på om utbildningen vid HKR har varit till nytta 

för dessa alumner. Man ville alltså försöka ta reda på om de har haft nytta av sin utbildning i 

deras nuvarande sysselsättning och försöka ta reda på i vilken grad som studierna vid HKR 

har utvecklat olika färdigheter (Emsfors & Hannen, 1999). Det var 92 personer som hade 

studerat med inriktningen revisor/controller som deltog i studien, vilka bestod av omkring 60 

% kvinnor och 40 % män. 

Undersökningen utgick ifrån enkäter vilken bland annat innehöll tre frågor som vi ansåg vara 

särskilt intressanta, men vi valde även att belysa kommentarer till förbättringsförslag.  

 

5.2.1 Nuvarande sysselsättning 

Den första frågan handlade om vad de före detta studenterna hade för nuvarande 

sysselsättning och resultatet visas i diagrammet på följande sida. 
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DIAGRAM 5. 18 – NUVARANDE SYSSELSÄTTNING, 3-4 ÅR EFTER EXAMEN VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD 

 

Av diagrammet kan man utläsa att de flesta före detta ekonomistudenternas nuvarande 

befattning är revisorsassistent (37 %), ekonomiassistent (18 %) och banktjänsteman (11 %). 

Av respondenterna som svarat på frågan om nuvarande sysselsättning fanns det ingen som 

arbetade varken som godkänd eller auktoriserad revisor och detta tror vi kan bero på att de 

tillfrågade ännu inte hade hunnit arbeta den tiden det krävs för att få avlägga revisorsexamen 

respektive högre revisorsexamen, vilka krävs för att bli godkänd respektive auktoriserad 

revisor. 

 

5.2.2 Ekonomiutbildningens relevans 

Vidare fick alumnerna även besvara en fråga som behandlade hur väl de tyckte att deras 

utbildning vid HKR har varit i förhållande till deras nuvarande befattningar. De tillfrågade 

fick bedöma sina svar på en sjugradig skala med ändpunkterna ”inte alls relevant” och 

”mycket relevant”. Genom att tillfråga alla ekonomistudenter fick utbildningens relevans ett 

medelvärde på 4,84 medan när frågan ställdes enbart till studenterna som hade studerat 

inriktningen revisor/controller erhölls ett medelvärde på 5,18. Detta medelvärde var det 

högsta bland de fyra inriktningarna vilka var; ekonomlinjen (EK), internationella programmet 

(IC), industriell ekonomi (IE) och revisor/controller (RC) och resultatet visas i diagrammet på 

följande sida. 
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DIAGRAM 5. 29 – UTBILDNINGENS RELEVANS 

 

5.2.3 Utbildningen som förberedelse inför arbetslivet 

En annan del i studentuppföljningen som gjordes 1999 innehåller ett avsnitt som berör hur de 

före detta studenterna har uppfattat utbildningen som förberedelse inför arbetslivet. Det var tre 

delområden som behandlades och dessa var; formella kunskaper och färdigheter, mentala krav 

och sociala nätverk. Den första delfrågan som handlade om hur väl de tillfrågade före detta 

studenterna ansåg att de formella kunskaperna förberedde dem inför arbetslivet gav ett 

medelvärde hos revisor/controller-studenterna på 5,01 på en sjugradig skala. Ändpunkterna på 

denna skala var ”mycket dåligt” och ”mycket bra”. Medelvärdet för de fyra inriktningarna 

EK, IC, IE och RC var 4,62. Den andra delfrågan handlade om mentala krav och där ansåg 

RC-studenterna att utbildningen förberedde dem inför arbetslivet till ett medelvärde på 4,09 

vilket motsvarar varken bra eller dåligt på den sjugradiga skalan. Exempel på mentala krav 

kan vara förmåga att ta eget ansvar, hantera stress och förmåga att prioritera. Medelvärdet för 

vad de fyra studentinriktningarna ansåg om förberedelse inför mentala krav gav ett 

medelvärde på 4,06. Den tredje och sista delfrågan som handlade om hur väl de tillfrågade 

före detta studenterna ansåg att utbildningen hade gett dem ett socialt nätverk, vilket de skulle 

kunna ha nytta av när de kom ut i arbetslivet, gav ett medelvärde hos revisor/controller-

studenterna på 3,33 på denna sjugradiga skala. Även på denna skala var ändpunkterna 

”mycket dåligt” och ”mycket bra”. Exempel på sociala nätverk kan innefatta kontakter med 

offentlig sektor, med forskarsamhälle och med näringsliv och frågan gav ett medelvärde på 

3,16 hos ekonomistudenterna. Tabellen nedan sammanfattar de fyra 

RC; 5,18 

EK; 4,94 

IC; 4,61 

IE; 4,42 

Utbildningens relevans 
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ekonomiutbildningsinriktningarnas studenters medelvärden gällande de tre ovan nämnda 

områden.  

Linje/Program 

  EK RC IC IE 

Formella kunskaper 4,67 5,01 4,42 4,23  

Mentala krav 3,72 4,09 4,16 4,13 

Sociala nätverk 3,36 3,33 2,95 2,92 

TABELL 5. 3 – UTBILDNINGEN SOM FÖRBEREDELSE FÖR VIDARE SYSSELSÄTTNING I FÖRHÅLLANDE TILL 
PROGRAMINRIKTNING 

 

Av tabellen ovan framgår att när det gäller de formella kunskaperna och färdigheterna så 

anser RC-studenterna att just deras inriktning ger den högsta förberedelsen inför arbetslivet. 

Detta tror vi beror på att just RC-inriktningen har en ganska strikt inriktning som ger 

studenterna en bra förberedelse inför arbetsuppgifterna som dessa studenter kommer att möta 

ute i arbetslivet. Dock bör man ha i åtanke att det är väldigt individuellt hur man uppfattar 

nytta och att detta naturligtvis kan påverka resultaten negativt. Som person har man helt unika 

uppfattningar om vad man uppfattar som nytta beroende på vad man har upplevt som individ 

och detta tror vi kan vara viktigt att förstå då man analyserar sådana här frågor. 

 

5.2.4 Förbättringsförslag till ekonomiutbildningen 

I en avslutande del i studentuppföljningens enkät gavs det möjlighet för alumnerna att ge 

kommentarer till förbättringsförslag till ekonomiutbildningen vid HKR. Vi har valt att endast 

beskriva den kommentar som återkom flest gånger och denna handlar om praktik. Det som de 

flesta tillfrågade har kommenterat är att de hade velat ha mer praktisk utbildning under 

studietiden.  

 

5.3 Civilekonomen-artikel 

Annan litteratur som inte är av vetenskaplig art, bland annat tidskriften Civilekonomen, visar 

att det finns kritik mot kvaliteten i svenska ekonomiutbildningar. Tidskriften som nämndes 

ovan är ett magasin som ges ut till medlemmarna i fackförbundet och intresseorganisationen 

Civilekonomerna. Nedan kommer vi att sammanfatta artikeln ”Kvalitet – var god dröj” som 

publicerades maj 2012.  
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Författaren Richard Björnelid skriver i sin artikel att, vice ordförande för Lundaekonomernas 

studentkår Lisa Persson, menar att det ofta saknas utrymme för interaktion och diskussion i 

svenska ekonomiutbildningar då dessa ofta byggts upp kring en pedagogisk modell med stora 

föreläsningar i aulor. Persson, som tog sin civilekonomexamen våren 2011, uppger att 

studenterna vid ekonomutbildningarna inte lägger mer än 20-27 timmar i veckan på sitt 

studerande och att man därmed borde ställa högre krav på studenterna genom att införa fler 

kursmoment, eftersom en heltidsvecka motsvarar 40 arbetstimmar. Persson tillägger även att 

man bör lära sig mer om etik och moral inom ekonomutbildningarna eftersom det är detta som 

ledarskap grundar sig på, vilket vore passande eftersom att det är många ekonomer som 

arbetar i betydelsefulla roller ute i samhället. 

 

På frågan om vad Johan Kaluza helst hade sett att utbildningen skulle innehållit mer av svarar 

han metodlära, skriver Björnelid. Den tillfrågade, som har läst ekonomi och har en 

masterexamen, hade gärna sett fler seminarier och individuella moment och precis som 

Persson nämner ovan, hade Kaluza gärna sett att kraven skulle ha varit högre på studenterna. 

Han nämner även att man förslagsvis hade kunnat ha en timmes högkvalitativ lärarledd 

undervisning i mindre grupper och skippat föreläsningarna där läraren står och pratar om det 

som man själv kan utläsa i kurslitteraturen. ”Tre år efter examen” heter undersökningen som 

Civilekonomerna har gjort och denna visar att nästan två tredjedelar, 59 procent, av de 

tillfrågade har angett att de saknar praktisk erfarenhet från utbildningen. Lite drygt en 

tredjedel, 36 procent, av respondenterna har svarat att de gärna hade sett mer 

ledarskapsträning och 27 procent säger sig sakna karriärsplanering. 18 procent svarar att de 

saknar kunskaper i muntliga framställningar, en fjärdedel (25 procent) hade gärna lärt sig mer 

om IT, exempelvis Excel och statistikprogram och 17 procent hade velat läsa mer engelska 

under sin högskole- eller universitetstid. Tilläggas bör att bara 5 procent av de tillfrågade inte 

saknar någonting alls i sin utbildning utan är helt nöjda. Resultaten visas i diagram 5.20 på 

följande sida. 
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DIAGRAM 5. 20– Det här saknar ekonomerna i sin utbildning. Källa: Rapporten Civilekonomer tre år efter examen, 
Civilekonomerna (Examensår 2008) 

 

5.4 Djupintervjuer 

Vi har i vår studie intervjuat sex revisorsassistenter som vi kallar för A-F på grund av 

konfidentialitet, vilket betyder att man inte ska kunna urskilja vilka våra intervjupersoner är 

(Patel och Davidsson, 2003). I följande avsnitt kommer vi att redogöra för respondenternas 

kön, ålder och vid vilken högskola eller universitet de har tagit sin kandidat- alternativt 

magisterexamen. Sedan kommer vi att beskriva och analysera respondenternas svar angående 

sin första tid ute i arbetslivet. Vidare kommer vi att redogöra för vad våra intervjupersoner 

ansåg om utbildningens svagheter och styrkor och om de tidigare har hade haft någon praktisk 

erfarenhet av revision och redovisning.  

 

5.4.1 Bakgrundsrelaterade variabler 

De första fem intervjufrågorna behandlade respondenternas bakgrunder. Här ställde vi frågor 

om vid vilken skola som han eller hon tagit sin kandidat- eller magisterexamen, vilket år 

denne gjorde det och hur länge respondenten har arbetat som revisorsassistent. 

Revisorsassistent A är en man som är föddes 1984 och som har tagit sin kandidatexamen vid 

Högskolan Kristianstad (HKR) och sin magisterexamen vid Lunds universitet. 

Revisorsassistent B är en man som är född 1980 och han tog sin magisterexamen vid HKR. 

Vår tredje intervjuperson kallar vi för Revisorsassistent C och det är en kvinna som är född 

1987 och hon tog sin kandidatexamen 2009 vid HKR. Revisorsassistent D är en kvinna som 

föddes 1986 och hon tog magisterexamen vid HKR. Revisorsassisten E är en man som är född 
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1980 och kommer att sin magisterexamen vid HKR i år men arbetar för tillfället samtidigt 

som han avslutar sina studier. Revisorsassistent F är en man som föddes 1987 och som har 

tagit sin kandidatexamen vid HKR 2010. 

 

5.4.2 Första tiden som revisorsassistent 

Frågorna 6-10, berörde respondentens första tid som revisorsassistent. Vi sökte svar på frågor 

om praktisk erfarenhet och om det fanns någon slags internutbildning att genomgå när 

respondenten kom ut i arbetslivet och vad denna utbildning i så fall innehöll. 

Revisorsassistent A berättade att han hade arbetat som ekonomiassistent under sommaren 

innan han fick jobb som revisorsassistent men någon annan praktisk erfarenhet hade han inte 

fått under sin studietid. Däremot hade han fått en intern utbildning då han började arbeta. 

Revisorsassistent B hade arbetat som revisorsassistent i ett år innan han påbörjade sina studier 

men han genomgick ingen verksamhetsförlagd utbildning under studietiden. Även denna 

respondent hade genomgått en intern utbildning när han började arbeta som revisorsassistent. 

Den interna utbildningen innehöll bokföring och bokslut. Revisorsassistent C har arbetat i två 

och ett halvt år och hon genomgick en intern utbildning som innehöll grundläggande 

utbildning om det mesta då hon kom ut i arbetslivet. Hon berättade att hon hade en mentor 

och att man lärde sig väldigt mycket på det viset. Utbildningen innehöll mycket teori till en 

början, men därefter övergick utbildningen till en mer praktisk art. Revisorsassistent D har 

arbetat i ett år och hon hade erfarenhet av redovisning sedan tidigare. När hon började arbeta 

på sin arbetsplats fick hon genomgå en intern utbildning som varade i tre veckor. Genom 

utbildningen fick man en bra inblick i vad arbetet innebär och vad revision är, vilket hon anser 

är viktigt. Hon berättade även att det inte ställdes några krav alls på henne då hon skulle börja 

på sin nya arbetsplats, utan att hon blev upplärd vid arbetsplatsen. Revisorsassistent E har 

ännu inte börjat sin fasta anställning men arbetar lite vid sidan om sin utbildning, vilken, i 

skrivande stund, avslutas om två veckor. Han genomgick en verksamhetsförlagd utbildning 

under sin studietid och ansåg att det var ett bra sätt att få kontakt med arbetslivet samt att det 

gav honom möjligheten att få återkomma för att få en anställning vid just den byrån. I höst, 

efter att ha tagit sin magisterexamen, kommer Revisorsassistent E få sin interna utbildning 

som kommer att innehålla grundläggande teori och löpande bokföring. Revisorsassistent F 

genomgick ingen verksamhetsförlagd utbildning men fick gå en intern utbildning då han fick 

sin anställning. Den innehöll lätt bokföring, bokslut och väldigt mycket intern information om 
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byrån och han ansåg att det är väldigt nödvändigt med en intern utbildning eftersom man på 

det viset får en möjlighet att anpassa sig till den nya arbetsplatsen. 

 

5.4.3 Åsikter om utbildningens kurser 

Frågorna 11-17 i intervjuguiden gällde hur viktigt respondenten anser att vissa kurser har varit 

att läsa då denne studerade. Anledningen till varför vi valde att ställa frågor om just vissa 

specifika ämnen och kurser var för att det var just dessa som vi ansett vara de mest intressanta 

att ställa frågor om, efter att ha granskat och analyserat våra två sekundära material, det vill 

säga dokumentstudien som bestod av utsända enkäter (”Alumni 2009-2011”, Se avsnitt 5.1) 

och av studentuppföljningen som gjordes 1999 (”Alumni 1999”, Se avsnitt 5.2). På frågan om 

respondenterna saknade något under sina utbildningar som de skulle ha kunnat ha användning 

för när de kom ut i arbetslivet svarade Revisorsassistent A han saknade förvaltningsrevision 

och praktik och även Revisorsassistent B nämnde praktik på frågan. Revisorsassistent C hade 

gärna velat se mer redovisningskurser och praktik. Hon saknade även ett ämne som 

behandlade vad själva revision är för något och hur man skulle arbeta med det. Hon saknade 

också att man inte fick veta mer om hur verkligheten ser ut i arbetslivet. Precis som 

föregående respondent saknade Revisorsassistent D också en fördjupning i redovisning och 

vad revision innebär i praktiken. Revisorsassistent A ansåg att det är väldigt viktigt att kunna 

löpande bokföring och att göra bokslut. Han ansåg att juridiken var viktig men då till största 

del associationsrätten samt aktiebolagslagen. Han berättade även att han tycker att skatterätten 

är viktigare att kunna än den allmänna juridiken. Organisationsteori var mindre viktig, ansåg 

Revisorsassistent A, som sa sig inte ha någon direkt nytta av det i sitt arbete. Bra tal och 

skrift, menade respondenten, är väldigt viktigt att behärska. Revisorsassistent B ansåg att lära 

sig affärssystem inte var så viktigt eftersom det finns så många olika och att byråerna 

använder sig av olika och dessa lär man sig då man börjar arbeta. Juridik, skatterätt och 

löpande bokföring är bra att kunna, menade respondenten, medan han ansåg att 

organisationsteori är mindre viktigt. Tal och skrift är väldigt viktigt att kunna när man arbetar 

som revisorsassistent och han påtalade även att det borde läras ut mer om detta under 

utbildningen. Revisorsassistent C svarade precis som Revisorsassistent B att det inte är så 

viktigt att lära sig affärssystem men det var väldigt bra att ha med sig kunskaper om löpande 

bokföring och att kunna upprätta bokslut. Hon ansåg att skatterätten var väldigt viktig att 

kunna samtidigt som hon påtalade att organisationsteori kändes onödigt att läsa. Precis som de 

två föregående respondenterna ansåg även Revisorsassisten C att det var väldigt viktigt med 
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bra tal och skrift eftersom det används så pass mycket varje dag med otaliga kontakter och 

samtal med människor. Vår fjärde intervjuperson ansåg att det inte var så viktigt att ha lärt sig 

affärssystem. Däremot menar Revisorsassistent D att det är extra viktigt att kunna löpande 

bokföring och att klara av att göra bokslut. Hon berättade att hon har haft mycket nytta av 

skatterätten i sitt arbete och detsamma gäller juridiken och då främst associationsrätten. Till 

skillnad från föregående respondenter menade Revisorsassistent D att det var bra att lära sig 

organisationsteori och därmed förstå hur företag är uppbyggda. Bra tal och skrift var också 

bra att kunna och hon påpekade även att man måste våga prata med människor när man 

arbetar som revisorsassistent. Revisorsassistent E ansåg att IT-kurserna kunde man ta bort 

eftersom de inte var användbara alls ute i arbetslivet. Han ansåg att löpande bokföring samt 

bokslut är viktigt att kunna när man börjar arbeta. Samma respondent tillade att kunna 

uttrycka sig på ett korrekt sätt, både verbalt och skriftligt, är viktigt. Revisorsassistent F ansåg 

till största del detsamma som Revisorsassistent E, det vill säga att löpande bokföring och 

bokslut är en viktig del att kunna och att ett bra tal och en bra skrift är en väldigt viktig 

förmåga att besitta då man kommer ut och börjar arbeta som revisorsassistent. 

 

5.4.4 Viktiga kunskaper, färdigheter och förmågor 

 

Nästa fråga som vi ställde till våra respondenter var vilka kunskaper, färdigheter och andra 

förmågor som de ansåg vara användbara att ha med sig när man börjar arbeta som 

revisorsassistent och vad respondenten ansåg vara den allra viktigaste kunskapen att bära med 

sig när han eller hon kom ut i arbetslivet. Revisorsassistent A svarade förvaltningsrätt, juridik 

och löpande bokföring på frågan. Han nämnde även att det var viktigt att kunna hantera olika 

människor på ett bra sätt och att kunna arbeta i team medan Revisorsassistent B endast 

svarade att det var viktigt att besitta en social förmåga. Revisorsassistent C svarade att man 

bör ha med sig en vilja att lära sig och vara redo för att ”utbilda sig ännu en gång” då man 

kommer ut i arbetslivet. Revisorsassistent D menade att det var viktigt att kunna upprätta och 

bibehålla kontakter, att vara social som person och att man måste tänka på att visa att man vill 

utvecklas. Att vara stresstålig, glad och positiv är tre svar som Revisorsassisten E gav oss på 

frågan medan Revisorsassistent F uppmanade att det alltid finns mer att lära och detta måste 

man ha insikt om. Han tillägger att man måste vara öppen och ödmjuk mot både sina kunder 

men även mot sina kollegor. 
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5.4.5 Utbildningens styrkor och svagheter 

De avslutande frågorna som vi ställde till våra intervjupersoner gällde utbildningen som 

respondenten har läst för att kunna arbeta som revisorsassistent. Revisorsassistent A ansåg att 

utbildningens styrkor hade varit den bra handledningen som han fått och menade att det var 

lätt att kontakta bra lärare när man behövde hjälp och rådgivning. Vidare tyckte han att det var 

bra att man fick en allmän och generell inblick i ekonomivärlden samtidigt som att 

utbildningen verkligen var inriktad mot revisorsyrket. Respondenten menade att utbildningens 

största svaghet var att det saknades praktik och han gav även som förslag att införa mer 

förvaltningsrevision i utbildningen. Revisorsassistent B tyckte att det var riktigt bra att man 

lärde sig ekonomi inom så många olika ämnesområden och att man inte bara riktade sig mot 

revision och redovisning. Revisorsassistent C svarade att utbildningens styrkor var de bra 

föreläsarna och att det hade givits mycket intressanta kurser. Däremot tyckte hon inte om att 

det var så olika svårighetsgrader på kurserna. Ett förbättringsförslag hon gav var att man 

borde använda sig mer av praktiska fall och mindre teori eftersom hon ansåg att det är av det 

praktiska man får användning av ute i arbetlivet och inte så mycket av teorin. Även 

Revisorsassistent D svarade att utbildningens styrkor var de bra föreläsarna och lärarna och att 

det var lätt att skapa relationer till dessa. Att läsa alla revisions- och redovisningskurser under 

enbart det sista året, var ett förbättringsförslag som hon gav, och menade att på det viset så 

skulle man ha lättare att minnas allt när man kommer ut i arbetslivet och börjar arbeta som 

revisorsassistent. Revisorsassistent E svarade att utbildningen var bra överlag och att den 

verkasamhetsförlagda utbildningen får ett extra plus, men dock tyckte han att den 

verksamhetsförlagda utbildningen kunde vara längre, vilket han gav som förbättringsförslag. 

En annan styrka som utbildnigen hade haft var de bra lärarna, däremot ansåg han att en del 

kurser varit onödiga. Revisorsassistent F tyckte att utbildningens styrkor var att man fick så 

mycket stöd och respons och att dess svagheter låg i att en del kurser kändes meningslösa. 
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6. ANALYS 

 

I vår uppsats sjätte kapitel kommer vi att analysera resultatet av den empiri som vi erhöll 

genom våra sekundära och genom vårt primära material. Vi kommer i denna del av vår 

uppsats att analysera åsikter om revisorsutbildningen. 

 

 

6.1 Analys av åsikter om revisorsutbildningen 

I följande kapitel kommer vi att analysera våra empiriska material. Till en början kommer vi 

att analysera de olika åsikter om revisorsutbildningens användbarhet då man börjar arbeta 

som revisorsassistent och kommer ut i arbetlivet som framkommer i de olika materialen som 

vi använt i vår studie. Vidare kommer vi även att analysera studiens åsikter om 

revisorsutbildningens kurser och hur dessa har påverkat individen i fråga då man har börjat 

sitt arbete som revisorsassistent. Vi kommer även att analysera olika åsikter om andra 

egenskaper som anses vara till fördel att ha som revisorsassistent. I en avslutande del i kapitel 

sex kommer vi att sammanfatta resultatet av den empiri som vi har studerat under denna 

studie.  

 

6.1.1 Analys av åsikter om revisorsutbildningens användbarhet  

 

Revisorsassistent A ansåg att man borde införa flera kurser inom ämnet intern redovisning 

och fokusera mer på det eftersom det hade kunnat vara användbart när man kommer ut i 

arbetslivet.  Detta anser vi intressant eftersom Foster och Greenawalt (1995) menar samma 

sak då de talar om att det idag till största del studeras ämnen som mest behandlar grunderna i 

lite av varje inom den externa redovisningen vid högskolor och universitet och där 

undervisningen kanske fokuserar för lite på den interna revisionen. Enligt Ehlin (2006) 

varierar en revisorsassistent arbetsuppgifter kraftigt. Revisorsassistenter hjälper till att granska 

revisioner, precis som den auktoriserade revisorn gör och efter ungefär ett år, oftast efter en 

intern utbildning, brukar man få börja arbeta lite mer självständigt. Samtliga tillfrågade 

revisorsassistenter berättade att de har genomgått eller kommer att genomgå en intern 

utbildning på arbetsplatsen då de fick, eller kommer att få, sin anställning som 

revisorsassistent. Foster och Greenawalt (1995) nämner även hur viktigt det är med 
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verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vilka fördelar det finns med en sådan praktisk 

erfarenhet. Samtliga revisorsassistenter har svarat enat att VFU är bra att ha eftersom man på 

så vis lär sig vad revision innebär samt att man får kontakt med revisions- och 

redovisningsbyråer, vilket kan ge stora chanser till att få en anställning hos dessa. Även vi 

anser att VFU ger studenterna en chans till att visa sina framfötter hos de byråer som de 

praktiserar hos och därmed ges möjligheten och chansen att man i framtiden får en anställning 

efter sina studier på vederbörande byrå. Revisorsassistenterna A-F menar att det bör läggas 

mer tid till VFU i utbildningarna och att man borde införa flera tillfällen till VFU eftersom det 

är så viktigt att komma ut på arbetsplatserna och få en inblick i över vad revision är och vad 

det innebär. Revisorsassistent D genomgick VFU och fick en bra inblick över vad revision 

innebar och det tyckte hon var viktigt. Även de före detta studenterna i vårt sekundära 

material ”Alumni 2009-2011” (Se avsnitt 5.1) ansåg att VFU är något mycket viktigt. Förut 

erbjöd man VFU vid Högskolan Kristianstad endast under ekonomutbildningarnas fjärde år 

men idag har man ändrat det till att man genomgår en inledande VFU under det andra året 

som en slags förberedelse inför den VFU som även erbjuds under det fjärde året. Detta 

innebär att ekonomprogrammen vid Högskolan Kristianstad redan har tagit hänsyn till 

förbättringsförslag och att man har gjort förändringar och att man nu erbjuder flera tillfällen 

av VFU. Detta var något som de före detta studenterna i våra sekundära material ”Alumni 

2009-2011” (Se avsnitt 5.1) och ”Alumni 1999” (Se 5.2) uppgav som förbättringsförslag. 

Detsamma uppgav även våra tillfrågade intervjupersoner i vårt primära material, 

”Djupintervjuer” (Se avsnitt 5.4), vilket bör tilläggas. Då vi analyserat de båda artiklarna i 

tidskrifterna Balans (Se avsnitt 1.2) och Civilekonomen (Se avsnitt 5.3) framkommer det även 

där att de flesta respondenterna saknar en viss praktisk erfarenhet under sina utbildningar. En 

av våra tillfrågade revisorsassistenter berättade att revisorerna ska se till att byråns klienter 

följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt när de upprättar sina finansiella rapporter, 

vilket även Monk och Peursem (2011) redogör för. Revisorn har inte något ansvar över om 

exempelvis företaget har manipulerat sina siffror för exempelvis personliga vinningar, men 

däremot har han eller hon ett ansvar över att kontrollera och rapportera eventuella fel och 

manipulationer. Författarna beskrev revisorernas uppgift som en länk mellan de 

redovisningsskyldiga och de redovisningsberättigade att kvalitetssäkra 

redovisningsinformationen som företagen lämnar ut (Monk & Peursem, 2011). Revisorerna 

ska se till att informationen är tillförlitlig och väsentlig.  Samtliga tillfrågade 

revisorsassistenter ansåg vid våra telefonintervjuer att om man som student inte hade 

genomgått någon VFU under utbildningen var det betydligt svårare att få en sann och korrekt 
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bild utav vad en revisor gör och vilka uppgifter han som professionell har i sitt arbete. Detta 

överensstämmer med påståendet som Monk och Peursem (2011) gav oss när de menade att 

det är många människor som tror att revisorer har ett arbete där de endast granskar siffror på 

ett kontor men revisorsarbetet är ett professionellt yrke som fyller både en social samt en 

ekonomisk roll i samhället.  

 

6.1.2 Analys av åsikter om revisorsutbildningens kurser  

 

I figur 1 i avsnitt 3.3 illustrerade vi vägen till att bli godkänd respektive auktoriserad revisor. I 

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2010:1) finner man vilka krav som ställs för att man 

ska ha tillåtelse att skriva prov för att blir godkänd respektive auktoriserad revisor. Dessa 

föreskrifter belyste vi i vårt tredje kapitel (Se avsnitten 3.3.1 och 3.3.2). Med hjälp av våra 

sekundära och primära material kommer vi i det följande analysera vilka kurser som ansågs 

vara lärorika och mindre lärorika, samt vilka kurser som ansågs vara svåra och mindre svåra.  

IT för företagande, Ekonomistyrning och Informationssystem och Beskattningsrätt I ansågs, 

av de tillfrågade före detta studenterna i vårt sekundära material ”Alumni 2009-2011” (Se 

avsnitt 5.1), vara de mindre svåra kurserna. De kurser som ansågs vara svåra var 

Examensarbete och Mikroekonomi.  

IT för företagande, Organisationsteori och Ekonomistyrning och Informationssystem ansågs 

vara de kurser som var mindre lärorika. Detta stämmer väl överens med vad de flesta 

intervjupersoner i vårt primära material ”Djupintervjuer” svarade (Se avsnitt 5.4).  Samtliga 

revisorsassistenter ansåg att IT för företagande var mindre lärorik och gav ingen direkt nytta 

eller användning ute i arbetslivet. Ytterligare ansåg de att kursen Organisationsteori med var 

mindre lärorik förutom Revisorsassistent D som ansåg att det var bra att lära sig 

organisationsteori eftersom det gav en inblick i över hur en organisation är uppbyggd och hur 

den fungerar. De kurser som ansågs vara lärorika var Redovisning, Makroekonomi och 

Beskattningsrätt I, i vilket vi även här finner vi en samstämmighet jämförelsevis vad man kan 

utläsa ur artikeln som publicerades i tidskriften Balans, som vi sammanfattade under 

uppsatsens första kapitel (Se avsnitt 1.2). I undersökningen som hade gjorts av denna tidskrift 

hade tre av fem organisationer, nämligen Deloitte, BDO och SET, svarat att de anser att man 

som nykomling ute i arbetslivet bör kunna redovisningsprinciper, redovisningens grunder och 

bokföring som revisorsassistent. Här finner vi ett klart samförstånd mellan vad olika personer 



58 
 

tycker är lärorikt att bära med sig från sin utbildning. BDO påpekade särskilt att det saknas 

viktig kunskap i bokföringens grunder, det vill säga i det praktiska hantverket och även SET 

nämnde att många har bristfälliga kunskaper inom redovisning efter att de har examinerats. 

Dessa ämnen bör det satsas mer tid och fokus på under revisorsutbildningen.  

 

 

I vår artikelsammanfattning ”Civilekonomen-artikeln” (Se avsnitt 5.3) kunde man utläsa att 

tidningen hade ställt sina respondenter frågan om vilka kurser som de ansåg saknas i 

utbildningen. Respondenterna i ”Civilekonomen-artikeln”, ”Djupintervjuer”, ”Alumni 2009-

2011” samt ”Alumni 1999” ansåg att det saknas praktik i revisorsutbildningen på ett eller 

annat sätt och att man bör satsa på att införa mer av detta. I ”Civilekonomen-artikeln” nämner 

man även ledarskapsträning, karriärplanering, IT-verktyg och muntlig framställning som svar 

på frågan om vad som saknas i utbildningen.  Samtliga respondenter i ”Djupintervjuer” ansåg 

att man borde införa fler och längre tillfällen för praktik och att ha flera praktiska kurser, det 

vill säga att man försöker sammanväva det teoretiska med den praktiska verkligheten. En av 

respondenterna i vårt empiriska material ”Djupintervjuer” menade att om man lär ut på detta 

sätt så skulle kunskapen fastna bättre hos studenterna.   

Samtliga revisorsassistenter i ”Djupintervjuer” ansåg att utbildningens styrkor var att man 

läste så många olika delar om ekonomiområdet och de gav marknadsföring och redovisning 

som exempel på dessa. De tyckte även att det var bra att lära sig grunderna i ekonomi, vilket 

är en god förberedelse inför den interna utbildningen som verkar ges på de flesta byråerna, då 

man börjar arbeta som revisorsassistent.   
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Ur vårt empiriska material finner vi att respondenterna anser att för lite praktik är 

utbildningarnas största svaghet. De flesta nämner även att det saknas utbildning i vad revision 

verkligen är. Detta tror vi hänger ihop med den allt för korta praktiken, eftersom respondenter 

som har genomgått verksamhetsförlagd utbildning berättar att genom sätt hade man fått en 

inblick över vad revision är och vad det innebär ute i arbetslivet.  

6.1.3 Analys av åsikter om andra egenskaper 

Vi har genom våra studerade material; artikeln ur tidskriften Balans, ”Alumni 1999”, artikeln 

ur tidskriften Civilekonomen och ”Djupintervjuer” uppmärksammat andra kunskaper och 

framförallt vissa egenskaper som man bör besitta då man arbetar som revisorsassistent.  

Ur tidskriften Balans artikel kunde man urskilja att det anses vara viktigt att kunna hämta och 

ta till sig ny information då man kommer ut i arbetslivet som revisorsassistent. De nämnde 

även att det var viktigt att kunna ta egna initiativ, bygga relationer och nå resultat. Det 

betonades även att revisorsassistenter bör ha utvecklat ett kritiskt tänkande och en analytisk 

förmåga under sina studieperioder. Att behärska det svenska språket både verbalt och i skrift 

är viktigt för en revisorsassistent, inte minst för att kunna skriva välformulerade rapporter. 

Detta är något som respondenterna i vårt primära material ”Djupintervjuer” också nämnde 

som en viktig egenskap att ha som revisorsassistent. 

En revisorsassistent bör även vara bra på att hantera olika situationer vilket även innebär att 

vara flexibel. Revisorsassistenten bör även besitta en god social förmåga eftersom det ingår i 

yrket att man träffar flera olika människor och han eller hon bör även ha lätt för att samarbeta 

med människor för att kunna arbeta med dessa och med olika grupper av personer i samhället 

(Arbetsförmedlingen, 2012). Dessa samtycken återkommer under flera ställen i våra olika 

material. 

En delfråga i studentuppföljningen ”Alumni 1999” handlade om mentala krav och hur väl 

utbildningen förberedde dem inför dessa. Exempel på mentala krav kan vara förmåga att ta 

eget ansvar, hantera stress och förmåga att kunna prioritera. Detta anser vi vara bra 

egenskaper att ha, vilka även nämns i flera andra delar av studiens olika material, exempelvis 

i ”Djupintervjuer” (Se avsnitt 5.4). 
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Ur sammanfattningen från ett av våra sekundära material, ”Civilekonomen-artikeln”, kunde vi 

utläsa att man bör behärska etik och moral då man börjar arbeta som revisorsassistent, 

eftersom det är det som ledarskap grundar sig på. 

Respondenterna i vårt primära material ”Djupintervjuer” svarade att det är viktigt att besitta 

en social förmåga som revisorsassistent. Det nämndes även att det är viktigt att kunna hantera 

olika människor på ett bra sätt och att kunna arbeta i team. En intervjuperson svarade att man 

bör ha med sig en vilja om att fortsätta lära sig nya saker. Det talades också om det är viktigt 

som revisorsassistent att kunna upprätta och bibehålla kontakter och att man måste tänka på 

att visa att man vill utvecklas. Att vara stresstålig, glad, positiv, öppen och ödmjuk är andra 

egenskaper som visade sig vara bra att ha då man börjar arbeta som revisorsassistent. 

 

6.2 Resultat av empirisk metod 

Vår empiriska undersökning som bestod av telefonintervjuer visar att man som 

revisorsassistent bör bära med sig grundläggande kunskaper i ekonomi från sin 

ekonomutbildning. Vi samtycker med en av respondenterna i ”Djupintervjuer” (Se avsnitt 5.4) 

då denne påtalar att det är viktigt att lära sig lite av det mesta inom ekonomiområdet. Vår 

studie visar även, precis som denna respondent poängterar, att det är viktigt att ha med sig 

grundläggande ekonomikunskaper efter studietiden eftersom det är med hjälp av dessa man 

kommer att formas som yrkesutövare, tillsammans med den interna utbildningen, då man 

kommer ut som revisorsassistent i arbetslivet. Det som anses vara mest relevant att kunna är 

löpande redovisning och att kunna upprätta ett bokslut. Detta stämmer väl med vad Crawford, 

Helliar och Monk (2011) menar då de påstår att relevanta kunskaper i en revisorutbildning ger 

en möjlighet till en bättre karriär i framtiden. Författarna påpekade även att studenter bör få en 

möjlighet att kombinera sin utbildning med praktiska övningar, vilket vi också har fått 

bekräftat i våra empiriska material. I våra fem studerade empiriska material har det talats en 

hel del om hur viktigt det är med att genomgå en verksamhetsförlagd 

utbildning under sin studietid och respondenterna i dessa material har även påpekat att 

utbildningarna bör innehålla flera praktiska moment, som exempelvis att studera och arbeta 

med verkliga fall. 
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Något som däremot skiljer sig mellan vad våra respondenter anser och vad Crawford, Helliar 

och Monk (2011) menar är i vilken utsträckning det borde ingå olika undervisningar om 

dataprogram och ekonomisystem i revisorsutbildningarna. Våra respondenter ansåg att 

affärssystem varken varit nyttigt eller användbart att lära sig under utbildningen. Idag finns en 

uppsjö av olika slags system som byråerna måste välja bland att arbeta med, vilket leder till 

att val av affärssystem skiljer sig så pass mycket mellan olika byråer. På så vis kommer den 

nyanställda revisorsassistenten ändå att få lära sig just sin byrås valda affärssystem då han 

eller hon börjar arbeta. Dock tror vi ändå att det är en fördel att ha lärt sig att hantera ett 

affärssystem under sin utbildning eftersom dessa idag liknar varandra och på så vis tror vi att 

det är lättare att lära sig ett specifikt affärssystem om man en gång har lärt sig ett annat. Att 

lära ett affärssystem under sin utbildning, anser vi, bidrar till att man har lättare att lära sig 

liknande affärssystem än om man aldrig hade lärt sig grunderna. 

Vi ställer oss frågan om revisorsutbildningen verkligen är utformad på det mest lämpliga 

sättet. Det borde vara svårt att utforma utbildningar av blivande revisorer, då 

revisorsprofessionens kunskapsbas, precis som Carrington (2011) menar, är otydlig. Vi anser 

att man kontinuerligt kan försöka förändra och förbättra och att våra högskolor och universitet 

gör rätt i att lära ut generella delar inom ekonomiområdet och där med de grundläggande 

kunskaperna som behövs då man kommer ut i arbetslivet. Vad vi däremot tycker är synd är att 

vi i vårt empiriska material kan utläsa att studenterna uppfattade utbildningens sätt att 

förbereda dem inför arbetslivet varken var bra eller dåligt. Dock tror vi att detta kan bero på 

att man ansåg att man hade haft för lite verksamhetsförlags utbildning (VFU) och därmed fått 

för liten inblick i vad en revisor gör under sitt yrkesutövande. Vårt empiriska material 

samstämmer med Parker (2007) i vad han menar då han påstår att man som studerande inte lär 

sig den viktiga praxis och de principer och regler som revisorsyrket bör omfatta förrän man 

har blivit en erfaren revisor och att man därför måste arbeta vid en redovisning- eller 

revisionsbyrå innan man kan kalla sig upplärd. Vidare kan man ställa sig frågan vad upplärd 

innebär. Kan man någonsin bli en fullärd revisor? Flera av våra respondenter menade ju på att 

man ständigt måste beakta och bibehålla en vilja om att alltid lära sig nya saker och att vara 

öppen och mottaglig inför detta. Detta tror vi är mycket viktigt. 

Vår empiriska undersökning har upprepade gånger skänkt oss åsikter om VFU och hur viktigt 

det är att ha fått en praktisk erfarenhet. Vi tror att detta beror på att många studenter känner en 

osäkerhet inför att komma ut i arbetslivet och att det är därför man efterlyser så många olika 
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färdighetsövningar och praktik och detta stämmer väl överens med vad som skrivs i vår 

artikelsammanfattning ”Civilekonomen-artikeln” (Se avsnitt 5.3). Vi håller med våra 

respondenter i våra empiriska material då de påstår att VFU ger studenterna en inblick i vad 

revision innebär och vad detta innebär i verkligenheten. 
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7. SLUTSATS  

 

Det som vi anser vara intressant inom vårt forskningsområde är att vi ser att 

revisorsprofessionens kunskapsbas är otydlig, men att vi samtidigt ser att denna är så pass 

bred och ospecificerad. Bilden av vad en revisorsassistent bör kunna när den kommer ut i 

arbetslivet är inte självklar, dock anser vi att detta inte måste betyda något negativt. 

 

 

7.1 Slutsatser och reflektioner 

Syftet med den här uppsatsen var att beskriva och analysera vilka kunskaper, färdigheter och 

andra förmågor som anses vara användbara för revisorsassistenter. Forskning menar att det 

saknas en tydligt definierad kunskapsbas då man talar om revisions- och 

redovisningsprofessionerna och därmed så vet man inte exakt vad det är för slags utbildning 

och kunskaper som borde läras ut (Carrington, 2010). Detta tror vi är en bidragande faktor till 

varför dagens högskolors och universitets ekonomprogram är ganska generella. Vi ställer oss 

även bakom det som Chaffey et al menar; att det skapas utmaningar för lärarna eftersom det 

inte finns någon tydlig sammanställning av vad som bör läras ut eller vilka 

undervisningsmetoder som bör användas. Chaffey, Van Peursem och Low (2011) påpekade 

att inlärningsaktivitet är något som anses vara väldigt viktigt. Med detta menar de en lärande 

miljö där studenterna själva kan bidra till sitt lärande och att istället för att en kunnig lärare 

endast förmedlar fakta i en föreläsningssal skulle det vara givande att ”förflytta inlärningen 

och klassrummet till arbetslivet och praktiken”. Vi håller till viss del med om detta och 

resonemanget visar sig även i vår artikelsammanfattning ”Civilekonomen-artikeln” (Se avsnitt 

5.3). Dock bör man som läsare beakta att de sistnämnda yttrandena ovan är nämnda av en före 

detta student vid Lunds universitet och att personens åsikter i fråga antagligen inte gäller 

generellt över Sveriges alla olika högskolor och universitet. Att revisorsprofessionen är 

otydlig leder till en ovisshet och en osäkerhet om vad som bör läras ut, vilket i sin tur bidrar 

till att ekonomstudenter istället lär sig lite om mycket. Vi tror inte att detta måste ses som en 

nackdel eller något negativt utan tvärt om. Vi tror snarare att det är en fördel att man som 

ekonomstuderande och blivande revisor lär sig lite av varje inom ekonomiområdet och att 

man senare ges möjlighet att genomgå en internutbildning då man kommer ut i arbetslivet och 
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att man på så viss kan specialisera sig inom ett eller flera områden. Vi tycker att det är bra att 

revisionsbyråerna är väl medvetna om vad som lärs ut och vad som inte lärs ut under 

ekonomiutbildningarna och i vilken utsträckning detta görs. Tack vare detta erbjuder de flesta 

en intern utbildning då man kommer som nykomling till en arbetsplats, vilket vi tror är bra 

både för byråns sida men också för den nyanställdas del. Detta tror vi har en betryggande 

effekt hos revisorsassistenten då han eller hon tar sina första kliv ut i arbetslivet. Dock tror vi 

inte att det bara finns fördelar med intern utbildning. Vi tror nämligen att när man genomgår 

en intern utbildning vid en redovisnings- eller revisionsbyrå blir man specifikt formad till just 

den arbetsplatsen. Detta kan vara en nackdel om man i framtiden skulle få en anställning vid 

en annan byrå som kanske arbetar på ett helt annat sätt. Som ordspråket lyder: ”Det är svårt 

att lära en gammal hund att sitta”. Vi tror att det skulle kunna vara svårare att omforma en 

redan van och utbildad revisor till att börja arbeta på ett sätt som denne inte är van vid. Vi 

anser ändå att fördelarna med att genomgå en intern utbildning vid en nyanställning överväger 

dess nackdelar. 

Bilden av vad en revisorsassistent bör kunna när den kommer ut i arbetslivet är alltså inte 

självklar, dock anser vi att detta inte måste betyda något negativt. Vi har inte kunnat fånga 

upp vilka exakta kunskaper som man bör ha när man börjar arbeta som revisorsassistent. 

Detta förklaras av att revisorsprofessionens kunskapsbas faktisk är otydlig. Detta stämmer 

med Carringtons (2011) uttalanden och det vore naivt att tro att vi skulle finna några exakta 

svar på vår frågeställning. Vi tror nämligen att revisorns kunskapsbas bör vara väldigt 

ospecificerad och otydlig för att man med tiden, det vill säga genom att arbeta som revisor 

genom livet, ska komma att formas och bli en mer kunskapsrik och professionell revisor. Att 

vi inte funnit några exakta och specifika svar på vår frågeställning betyder absolut inte att vi 

har misslyckats med vår studie utan att vi istället har förstått att denna omdiskuterade 

kunskapsbas kanske till och med bör vara otydlig för att det ska kunna formas nya och 

därmed olika revisorer, nu och i framtiden.  

 

7.2 Egna reflektioner och förslag till fortsatta studier 

 

Ganska tidigt under vår uppsats arbetsgång blev vi medvetna om att det var viktigt att försöka 

ställa rätt frågor till våra respondenter och att använda oss av den bästa metoden för att kunna 

få fram relevanta svar och resultat för att vidare kunna besvara vår frågeställning. Det som 

underlättade vår undersökning var att det fanns sekundär data att tillhandahålla och vid 
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analysering av denna byggde vi under tiden upp vår intervjuguide med våra frågor som vi vid 

ett tidigt skede bestämde oss för att försöka finna svar på genom en telefonsurvey. Utifrån 

resultaten och svaren från våra sekundära material kunde vi ta vår undersökning till ett nytt 

plan och vi valde att intervjua revisorsassistenter som ganska nyligen kom ut i arbetslivet. En 

assistent som har arbetat i ett fåtal år ansåg vi ha ett starkare minne från sina första år som 

assistent än vad någon som har arbetat i flera år har. Vi skulle lika gärna kunnat intervjua 

revisorer angående vad man bör besitta för kunskaper, färdigheter och andra förmågor som 

revisorsassistent, men vi ansåg att detta tillvägagångssätt inte skulle ge oss de svar som vi 

letade efter. Vårt val att genomföra en telefonsurvey med revisorsassistenter som 

respondenter gav oss fördelen att spara tid genom att kunna ringa till flera personer under 

samma dag. Vi skulle kunna haft ett större urval av respondenter men det tog ganska lång tid 

att analysera våra sekundära material. Detta lade vi mycket av vår tid på eftersom det var med 

hjälp av dessa vi hade en förhoppning om att kunna skapa en skräddarsydd intervjuguide med 

lämpliga frågor, för att på så vis finna de mest relevanta svaren. Revisorsassistenterna 

sinsemellan hade väldigt liknande svar, vilket vi anser gett oss tillförlitliga och korrekta svar. 

Då vi väl talade med revisorsassistenterna var de väldigt positiva till vår frågeställning och 

tyckte att vårt ämne var intressant. 

 

Att finna vetenskapliga artiklar som handlade relaterade till vårt ämnesval och som var på 

svenska var väldigt svårt att finna, då det fanns få av dessa. De flesta relevanta artiklar var på 

engelska, vilket bidrog till att vi fick lägga mycket energi och tid på att läsa noga och försöka 

översätta dessa material till svenska.  

 

Ett hinder som vi stötte på flera gånger under uppsatsens gång var att vi ibland varit otydliga 

med att markera våra alla sekundära material vilket ibland ledde till att vi blandade ihop 

dessa, vilket vi insåg skulle kunna bli jobbigt och svårt för utomstående läsare att hänga med i 

texten och förstå. Vi själva var hela tiden medvetna om vilka material vi skrev om och när, så 

vi var ofta rädda att vi skulle missa att formulera oss på ett lättförståeligt sätt så att dessa 

utomstående läsare enkelt skulle hänga med i texten och förstå vilket material vi diskuterade 

kring och när. Vi var alltså extra noga med att alltid vara tydliga med att referera till dessa 

avsnitt i uppsatsen. 
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Under den här uppsatsens arbetsgång har vi vid flera tillfällen stött på åsikter i våra fem 

studerande material; ”Balans-artikeln”, ”Alumni 2009-2011”, ”Alumni 1999”, 

”Civilekonomen-artikeln” och ”Djupintervjuer”, vilka har fått oss att fundera på ett förslag till 

fortsatta studier. Vad som var tänkt från början, det vill säga att försöka finna svar på vilka 

kunskaper, färdigheter och andra förmågor som anses vara relevanta att bära med sig då man 

börjar arbeta som revisorsassistent, gav oss många andra tänkvärda svar. Vi har nämligen i 

alla dessa fem material stött på specifika egenskaper, och inte bara kunskaper, som anses vara 

bra att besitta som revisorsassistent.  Exempelvis har det talats om egenskaper som att man 

ska vara stresstålig, positiv, besitta en social förmåga, ha lätt för att samarbeta med andra 

människor etc. Från början hade vi velat finna svar på vilka specifika kunskaper som man bör 

besitta när man börjar arbeta som assistent, men att vi skulle få såhär många svar om 

individers personliga egenskaper hade vi inte räknat med.  

 

Måste man exempelvis vara en positiv person eller ha en social kompetens för att arbeta som 

revisor? Kan man träna upp dessa förmågor? Kan man utveckla dessa egenskaper under 

högskole- eller universitetsperioden? Och om man inte tränar upp dessa förmågor på 

högskolan eller på universitetet, vart gör man det då? Av egen erfarenhet vet vi att man 

utvecklas mycket som person under högskoletiden, men gäller detta generellt eller bara oss? 

Genom att vi alla blir äldre och därmed får mer erfarenhet av livet tror vi att vi människor 

utvecklas varje dag. Frågan är om alla människor skulle kunna utvecklas till revisorer?  
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Bilaga 1 

Diagram över tre olika års sammanställningar av bakgrundsrelaterade 

variabler så som kön och ålder. 

 

DIAGRAM 5. 4 – KÖNSFÖRDELNING, EXAMEN 2009 

 

 

DIAGRAM 5. 5 - KÖNSFÖRDELNING, EXAMEN 2010 

 

 

DIAGRAM 5. 6 – KÖNSFÖRDELNING, EXAMEN 2011 
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DIAGRAM 5. 7 – ÅLDERSFÖRDELNING, EXAMEN 2009 

 

 

DIAGRAM 5. 8 – ÅLDERSFÖRDELNING, EXAMEN 2010 

 

 

DIAGRAM 5. 9 – ÅLDERSFÖRDELNING, EXAMEN 2011 
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Bilaga 2 

Diagram över tre olika års sammanställningar av utvärdering av 

utbildningens kurser. Resultaten är sammanfattade i fyra kategorier; de 

mindre svåra kurserna, de svårare kurserna, de mindre lärorika kurserna 

samt de mest lärorika kurserna. 

 

DIAGRAM 5. 10 – MINDRE SVÅRA KURSER, EXAMEN 2009 

 

 

DIAGRAM 5. 11 – MINDRE SVÅRA KURSER, EXAMEN 2010 
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DIAGRAM 5. 12 – MINDRE SVÅRA KURSEN, EXAMEN 2011 

 

 

DIAGRAM 5. 13 – SVÅRARE KURSER, EXAMEN 2009 
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DIAGRAM 5. 14 – SVÅRARE KURSER, EXAMEN 2010 

 

 

DIAGRAM 5. 15 – SVÅRARE KURSER, EXAMEN 2011 

 

 

DIAGRAM 5. 16 – MINDRE LÄRORIKA KURSER, EXAMEN 2009 
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DIAGRAM 5. 17 – MINDRE LÄRORIKA KURSER, EXAMEN 2010 

 

 

DIAGRAM 5. 18 – MINDRE LÄRORIKA KURSER, EXAMEN 2011 
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DIAGRAM 5. 19 – LÄRORIKA KURSER, EXAMEN 2009 

 

 

DIAGRAM 5. 20 – LÄRORIKA KURSER, EXAMEN 2010 
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DIAGRAM 5. 21 – LÄRORIKA KURSER, EXAMEN 2011 
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Bilaga 3  

Vad anser Ni om kurserna? 

 

– 2009 

* Kursen Redovisningsteori bör ses över. Har man klarat kurserna i tre år ska det inte kunna 

finnas en kurs i princip som är omöjlig att klara. Handelsrätt III och kandidatuppsatsen bör ej 

blandas utan kurserna borde läsas en i taget. Uppsatsen tar så mycket tid att Handelsrätten blir 

lidande. 

* Redovisningsteorin var en helt annan svårighetsgrad än samtliga andra kurser. Skall denna 

kurs vara så svår borde det komma en förberedelse och att de andra kurserna kräver mer.  

* Redovisningsteori is too hard for a 7, 5 points course. 

 

– 2010 

* Examensarbetet var svårt då vi ej fick handledning. 

* Handelsrätt II var under all kritik. 

* Jag har läst en kurs som jag har fått tillgodoräknad för ekonomiintroduktion. 

 

– 2011 

* IT-kurserna var onödiga, hade i alla fall räckt med en kurs. Mer kunskaper i SPCS hade 

varit bra. 

* Ekonomiintroduktion var mycket bra samt Redovisningen. 

* Kandidatuppsats svår 
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Bilaga 4  

Vad anser ni om programmets styrka? 

 

– 2009 

* Den tydliga inriktningen mot revisorer. Lärarnas tillgänglighet 

* Grupparbete, föreläsningar. 

* Kurserna statistik 1 & 2 samt finansiering tyckte jag gav mycket och inspirerade till egna 

studier och egna initiativ. 

* Kurserna är anpassade enligt Revisorsnämndens krav för att bli revisor. 

* Tycker att denna utbildning/program har varit jättebra och lärorik. Rekommenderar den 

starkt till andra! Kurserna. 

* Överlag en bra nivå på kurserna. 

 

– 2010 

* Att man får titulera sig civilekonom 

* Man lär sig och kan följa med i diskussioner i skolan och i samhället. 

* Ryktet bland näringsliv 

* Skapa förståelse för yrket. 

* Utbildningen håller samma standard som på andra högskolor/universitet. 

* Varierande och programrelaterade kurser 

 

– 2011 

* Att man läser en kurs i taget och inte slår ihop dem som ex. i Lund 

* Första fyra terminerna 

* Många intressanta kurser 

* Redovisning o Mikro/Makro och även Beskattningsrätt. 
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* Stark förankring i "verkligheten". Fokus på vad som behövs i praktiken i arbetslivet och inte 

teoretiskt fokus. I alla fall i de flesta kurser.  

* Variation 
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Bilaga 5  

Vad anser Ni om programmets svagheter? 

 

– 2009 

* Att det saknas praktisk erfarenhet när man kommer ut i arbetslivet.  

* Despite the program’s focus on audit and accounting I feel that we should have had more 

courses with audit and accounting content. 

* Det är ett problem att inte läsa engelsk litteratur och sedan helt plötsligt få två böcker som är 

på engelska och förväntas klara av det på fem veckor. 

* Haft fler poäng i löpande bokföring och fått fler bokslut. 

* IT --> meningslöst och alldeles för enkelt 

* Praktik (eller egentligen saknaden av praktik) för att få undervisningstimmar. De tidigare 

kurserna förbereder inte en tillräckligt för de kurserna på en högre nivå. 

 

– 2010 

* Alldeles för lite bokföring, arbete med program som används inom bokslut. Excelkurs 

saknas som är en viktig del i arbetslivet. 

* Alldeles för lite redovisning på RC-programmet. 

* Att man som civilekonom inte kan bokföra när man är klar. Vi kan bara teoretiska saker 

men vi kan inte i praktiken göra en bokföring...allt handlar om vetenskapliga artiklar och 

arbeten men vad har man för nytta av de. 

* Brist på praktiska övningar/praktik från företag. 

* Course on auditing. 

* Det var för lätt, jag studerade inte särskilt mycket heller då jag tycker att många av kurserna 

var onödiga för en revisor/controller.  

* Fler kurser inom redovisning, eventuell fördjupning inom ämnet. 

* Mer redovisning 

* No course in auditing which is strange since we read "audit and controlling". The 

examinations are always a test in the end, very little focus on talking in class/small groups.  
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* Praktik. 

* Vi har endast haft en "riktig" redovisningskurs under hela programmet. Dåligt med tanke på 

att vi gåt RC. 

 

– 2011 

* Enstaka kurser har inte varit bra. 

* För mycket teori 

* IT, ekonomistyrning & Informationssystem och organisationsteori. 
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Bilaga 6  

Förslag till förbättringar? 

 

-2009 

* More accounting and audit. 

* Nivån på kurserna borde vara jämnare och i så fall öka successivt. 

*Praktik.  

 

-2010 

* Fler kurser inom redovisning, eventuell fördjupning inom ämnet. 

* Mer redovisning. Tuffare krav. 

* Praktik. 

 

-2011 

* Byta innehåll i kurserna 

* Lägg INTE de kurser man måste vara godkänd på för att skriva uppsats precis innan 

uppsatsen. 
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Bilaga 7  

Underlag inför telefonintervju 

Intervjuguide 

Hej! Jag heter………… Jag studerar på högskolan i Kristianstad och läser tredje året på 

revisorprogrammet. Vi är två tjejer som skriver vår kandidatuppsats. Vi vill ta reda på vilka 

kunskaper, färdigheter och andra förmågor som är mest användbara för revisorsassistenter då 

de kommer ut i arbetslivet. För att försöka besvara vår frågeställning hade vi gärna velat 

intervjua revisorsassistenter och därför undrar vi om Ni har tid och om Ni skulle vilja ställa 

upp på att svara på några korta frågor? Går det bra att vi spelar in samtalet? Era svar kommer 

att behandlas anonymt. 

(Skulle jag kunna återkomma en annan dag som passar er bättre?) 

Ställer frågor eller bokar en ny telefontid! 

 

Tack så jättemycket för att vi fick störa dig några minuter! Ha en fortsatt trevlig dag! 
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Bilaga 8 

Intervjuguide: 

1. Man……Kvinna…… 

2. Vilket år är du född:…………. 

3. Vid vilken skola tog du din kandidat/magisterexamen? .......................................................... 

4. Vilket år fick du ditt jobb som revisorsassistent?..................................................................... 

5. Innan du började arbeta som revisorsassistent, hade du någon erfarenhet av redovisning 

sedan tidigare? 

Ja…………. Hur lång tid?.................. 

Nej………... 

6. Under din första tid som revisorsassistent… 

– Hade du genomgått någon verksamhetsförlagd utbildning innan du började arbeta? 

Ja……...…Hur viktigt var det för dig med en sådan praktisk erfarenhet?................................... 

Nej………. 

7. – Kände du att det ställdes för höga krav på dig?.................................................................... 

8. – Hur uppfattade du vad andra på din arbetsplats förväntade sig av dig?................................. 

9. – Fick du genomgå någon slags intern utbildning? 

Ja…………Vad innehöll den?...................................................................................................... 

Nej………..  

10. Anser du att det fanns något som saknades under din utbildning som du faktiskt skulle ha 

kunnat ha användning för när du kom ut i arbetslivet (exempelvis specifika ämnen, kunskaper 

eller förmågor)?............................................................................................................................. 

Hur viktigt… 
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11. – är det att kunna använda sig av olika affärssystem?............................................................ 

12. – är det att kunna löpande bokföring?..................................................................................... 

13. – är det att kunna göra bokslut?............................................................................................. 

14. – är det att kunna skatterätt?.................................................................................................. 

15. – är det att kunna juridik?...................................................................................................... 

16. – är det att kunna organisationsteori?.................................................................................... 

17. – är det att kunna uttrycka sig i tal och i skrift?...................................................................... 

18. Med facit i hand, vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor anser du vara 

användbara att ha med sig när man börjar arbeta som revisorsassistent?..................................... 

19. Vad anser du vara det allra viktigaste att kunna då man börjar arbeta som 

revisorsassistent?........................................................................................................................... 

20. Vad anser du ha varit din utbildnings styrkor?....................................................................... 

21. Vad anser du ha varit din utbildnings svagheter?................................................................... 

22. Har du några förslag på förbättringar angående utbildningen?............................................... 

 


