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Sammanfattning 

 

Sammanfattning  
I juni 2013 ändrade Revisorsnämnden utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor, numera 

räcker det således med tre års akademisk utbildning. Minst antal utbildningsår för auktorisation 

är fortfarande åtta, men den nya regleringen resulterar i att två av dessa utbildningsår valfritt 

kan fördelas mellan den akademiska eller praktiska utbildningen. Revisionsbranschen lockar 

årligen till sig en mängd nyutexaminerade studenter, varav de flesta troligtvis har ambitioner om 

att bli framgångsrika revisorer.  

 

Mot denna bakgrund torde det vara intressant för studenter, högskolor/universitet och revisorer 

att få reda på hur man bäst fördelar sina utbildningsår, för att inhämta de bästa 

förutsättningarna inför auktorisationsprovet. Syftet med denna studie därför är att förklara 

hur man bäst fördelar åren inom den akademiska respektive praktiska utbildningen för 

att uppnå auktorisationen på kortast tid, med bäst provresultat och med störst 

sannolikhet att bli godkänd.  
 

Studien fokuserar på att undersöka revisorer som har skrivit auktorisationsprovet minst en 

gång. Genom kvantitativ data från 76 respondenter, har vi lyckats få fram resultat som indikerar 

att ett års extra akademisk utbildning troligtvis resulterar i bättre förutsättningar inför 

auktorisationsprovet. 

 

Resultaten från undersökningen kunde inte verifiera studiens hypoteser. Det har däremot 

kunnat påvisas vilken roll byråerna har för förutsättningarna, inför auktorisationsprovet. Det vill 

säga, de revisorer som jobbar på en större byrå tycks bli auktoriserade på kortare tid samt 

uppnå bättre provresultat i jämförelse med revisorer på en mindre byrå. Vidare resulterade 

studien i att individer med en magisterexamen, eller högre, tenderar att jobba på en större byrå, 

medan individer med en lägre examensnivå tenderar att jobba på en mindre byrå.  

 

 

Ämnesord 
Auktorisation, Utbildning, Akademisk utbildning, Praktisk utbildning, Revisor, Revisionskarriär, 

Karriärutveckling och Färdigheter  



 

 

 

Abstract 

 

Abstract  
In June 2013, Revisorsnämnden changed the requirements for becoming an authorized auditor. 

This is why it now only requires three years of academic education. The minimum total amount 

of years for becoming an authorized auditor is still eight but this new adjustment results in; two 

of the total eight years of the education could now be distributed between academic or practical 

training. The auditing industry curls every year lots of recent graduates, who most of probably 

have ambitions to become successful auditors. 

 

Toward this background, it should be of interest for students, universities and the auditing 

industry to know how to best distribute the optional years of education, to gain as much 

advantage as possible before the authorization test. The purpose of this study is therefore to 

investigate how to distribute the years in the academic education, in order to achieve more 

points on the authorization test, to become an authorized auditor as fast as possible and with 

the highest probability of passing the test. 

 

This study focuses on investigating auditors who has written the authorization test at least once. 

Through quantitative data from 76 respondents, we’ve succeeded in producing results that 

indicate that one additional year of academic education probably contributes to better conditions 

before the authorization test. 

 

The results from this study couldn’t verify the hypothesis of this study. Although, we were able 

to see what role the bureau had against the conditions before the authorization test. This means 

that the auditors who are working for a bigger bureau seems to achieve a better result on the 

authorization test and achieve the authorization in less time, then for those auditors who are 

working for a smaller bureau. This study also shows that individuals with a master’s degree, or 

higher, tend to work in one of the bigger bureaus while individuals with a degree less than a 

master tend to work in a smaller bureau.   
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med beskrivande bakgrund över tillvägagångsättet för att bli 

auktoriserad revisor. Därefter följer en problematisering som påvisar att det råder 

delade meningar för hur länge en individ bör studera vid högskola/universitet för att 

uppnå titeln auktoriserad revisor på kortast tid, med bäst provresultat och med högst 

sannolikhet för att bli godkänd på auktorisationsprovet. Diskussionen i 

problematiseringen leder sedan fram till studiens frågeställning och syfte. Slutligen 

presenteras uppsatsens disposition.   

 

1.1 Bakgrund 
Revisorer har sedan länge tillhandahållit omvärlden med tillförlitlig finansiell 

information, vilket har resulterat i att revisionsprofessionen framstår som en 

betydelsefull roll för samhället (Leitsch, 2006). Det generella syftet med 

revisionsprofessionen är att revisorn ska minska det informationsgap som kan uppstå 

mellan exempelvis en företagsledare och en företagsägare, då dessa inte utgörs av 

samma individ. Detta görs bland annat genom att revisorn granskar förvaltningen av ett 

företag samt företagets finansiella rapportering, till syfte att försäkra företagets 

intressenter om att inga oegentligheter förekommer (Carrington, 2014; Deegan & 

Unerman, 2011).  

Att revisionsyrket anses vara ett professionsyrke, har konstaterats av bland annat 

Jonnergård och Erlingsdottir (2012). För att tillhöra en profession fordras det att en 

mängd kriterier blir uppfyllda, varav ett kriterium kännetecknas av en hög formell 

utbildning (Brante, 2009). För att titulera sig som auktoriserad revisor, och därmed 

anses tillhöra revisionsprofessionen, krävs det att individen genomgått en akademisk 

samt praktisk utbildning om totalt åtta år. Därtill ska individen ha blivit godkänd på ett 

så kallat auktorisationsprov (Carrington, 2014; Grey 1998). Vid ett godkänt 

auktorisationsprov uppnår individen titeln auktoriserad revisor, vilket resulterar i att han 

eller hon har rätt att utföra lagstadgad revision (Revisorsnämnden, 2016a). 

Den akademiska utbildningen genomförs på ett universitet eller en högskola och ska, 

sedan 2013, pågå under minst tre år (180 högskolepoäng). Vidare ska den praktiska 
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utbildningen omfattas av minst tre år och sker vanligtvis under handledning av en 

erfaren revisor på en revisionsbyrå (Revisorsnämnden, 2016b). Inom den akademiska 

utbildningen ska individen ha inhämtat minst 90 högskolepoäng (hp) i företagsekonomi, 

15 hp i beskattningsrätt samt 30 hp i handelsrätt. Därtill ska individen ha inhämtat vissa 

övriga obligatoriska ämnen. Dessa ämnen innefattas av informationsteknik, 

datorsystem, nationalekonomi, matematik och statistik. Vidare, inom den praktiska 

utbildningen, ska individen ha utövat planering, utförande och rapportering av 

revisionsuppdrag, detta under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor 

(Revisorsnämnden, 2016b).  

Med godkänd revisor avses den revisor som avlagt, samt blivit godkänd på 

revisorsexamen (jmf. auktorisationsprov). Förr kunde individen uppnå titeln godkänd 

revisor genom att avlägga revisorsexamen efter tre års praktisk utbildning men år 2013 

ändrades lagstiftningen, vilket resulterade i att titeln godkänd revisor inte längre gick att 

uppnå (Revisorsnämnden, 2013). Numera kan således endast ett auktorisationsprov 

avläggas och vid ett godkänt sådant, titulerar individen sig som auktoriserad revisor. För 

att avlägga auktorisationsprovet måste individen, inom de fem närmaste åren, ha utövat 

revisionsverksamhet i minst 1500 timmar varav mer än 750 timmar ska ha avsett 

juridiska personer (Revisorsnämnden, 2016c).  

Ovannämnda förhållningssätt innebär att det återstår två utbildningsår, av de totalt åtta 

åren. Dessa två utbildningsår är således valfria och kan numera inhämtas från antingen 

den akademiska utbildningen, den praktiska utbildningen eller genom ett år från 

respektive utbildning. Vart de två valfria utbildningsåren tillgodogörs är upp till 

individen själv att bestämma. Då det finns en möjlighet att valfritt fördela en del av sin 

utbildning, finns det även en indikation på ett behov av en studie som förklarar hur man 

bäst fördelar sina akademiska respektive praktiska utbildningsår för att uppnå 

auktorisation på kortast tid, med bäst provresultat och med störst sannolikhet att bli 

godkänd.  

Tidigare har det fordrats minst fyra års akademisk utbildning för att uppfylla de 

teoretiska kraven för auktorisation, men från och med år 2013 ändrades lagstiftningen 

vilket resulterade i att framtida revisorer endast behöver tillgodogöra sig tre års 

akademisk utbildning (Revisorsnämnden, 2013). Resultatet av denna lagrevidering blir 

att den första akademiska ”tre-års-kullen” uppnår titeln auktoriserad revisor tidigast år 
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2021, vilket innebär att denna studie främst fokuserar på revisorer som fått sin 

utbildning enligt de gamla utbildningskraven.  

1.2 Problematisering 
Det är tydligt att det finns ett konkret samband mellan hur revisorns karriärutveckling 

påverkas av dennes utbildning, men att det råder delade meningar om vilken form av 

vidareutbildning som anses vara mest gynnsam för karriärutvecklingen. Studien ämnar 

att studera huruvida olika färdigheter, som premieras inom revisionsyrket, inhämtas 

och/eller utvecklas under respektive utbildningsform. På så sätt blir bilden 

förhoppningsvis tydligare över vilken form av vidareutbildning som är av störst 

betydelse för revisorns karriärutveckling. 

Karriär definieras som det ackumulerade erhållandet av en individs arbetslivserfarenhet 

(Patton & McMahon, 2014). För att uppnå titeln auktoriserad revisor fordras det, som 

tidigare nämnt, att individen blir godkänd på auktorisationsprovet. För att få avlägga 

auktorisationsprovet krävs det att individen har tre till fem års arbetslivserfarenhet, 

vilket torde innebära att auktorisationen är en del av revisorns karriärutveckling. 

Revisorer kan ha olika syn på karriär, och synnerligen angående vad begreppet karriär 

innebär för dem, men i denna studie är fokus på att mäta auktorisation.   

Det finns idag många ekonomstudenter som vill göra karriär inom revisionsyrket men 

deras drivkrafter kan se olika ut beroende på om de utgörs av inre eller yttre faktorer. 

De inre drivkrafterna innebär att individens behov av en inre tillfredsställelse uppfylls, 

vilket exempelvis kan ske då arbetet anses meningsfullt och roligt. De yttre 

drivkrafterna innebär att behovet av en yttre tillfredsställelse uppfylls, exempelvis då 

individen tilldelas monetära belöningar (Stumpf, 2009; Zauwiyah, Hishamuddin, & 

Anantharaman, 2015). Även förväntningar från samhället, vänner, familj och lärare är 

några faktorer som har visat sig ha betydelse för en individs drivkrafter (Zauwiyah et 

al., 2015). Förutom drivkrafter behöver den som vill göra karriär inom revisionsyrket en 

utbildning som innehåller de akademiska samt praktiska kunskapskraven som 

Revisorsnämnden (2016a) föreskriver. 

Varje år rekryteras en mängd nyutexaminerade studenter till revisionsbranschen, vilket 

även resulterar i höga upplärningskostnader för byråerna. Byråerna vill därför försäkra 

sig om att den nyanställde har en utbildning av hög kvalitét samt att den nyanställde 
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avser att stanna på byrån (Helliar, Monk & Stevenson, 2009). Det har under en längre 

tid förts en diskussion om vilka färdigheter som anses vara premierande för revisorns 

karriärutveckling. Diskussionen har även innefattats av hur akademierna ska gå tillväga 

för att det studenterna lär sig under den akademiska utbildningen, också ska kunna 

praktiseras ute i arbetslivet (Helliar et al., 2009). Trots denna diskussion, saknas det 

forskning kring vilken utbildningsform som är mest lämplig för revisorns 

karriärutveckling (Ferguson, Richardson, & Wines, 2000). Det torde därför vara av 

central betydelse, för så väl student, lärosäten och revisionsbranschen, att få förklarat 

för sig vart individen bäst inhämtar de färdigheter som anses vara premierande för 

yrket.  

Utan att försöka reda ut vilken utbildningsform som förbereder individen bäst inför 

revisionskarriären har tidigare undersökningar istället fokuserat på vilka färdigheter 

som är avgörande för revisionsyrket. Under utbildningen förvärvar och/eller utvecklar 

individen bland annat tekniska samt personliga färdigheter, dessa har visat sig påverka 

revisorns karriärutveckling (Klibi & Oussii, 2013; Meuwissen, 1998; Uyar & 

Gungormus, 2011). De tekniska färdigheterna är färdigheter som individen förvärvat 

inom den akademiska eller praktiska utbildningen, medan de personliga färdigheterna 

istället anses vara färdigheter som individen innehar av natur (Towers-Clark, 2015; 

Stone, Arunachalam & Chandler, 1996; Jackling & Lange, 2009). Individen förvärvar 

och/eller utvecklar färdigheterna olika mycket, beroende på vilken utbildningsform han 

eller hon genomgår (Meuwissen, 1998). Eftersom att utbildningsprocessen för att bli 

auktoriserad revisor kan utformas på mer än ett sätt, ämnar denna studie att fokusera på 

hur man bäst fördelar sina år inom den akademiska respektive praktiska utbildningen 

för att uppnå auktorisationen på kortast tid, med bäst provresultat och med störst 

sannolikhet att bli godkänd.  

Efter tre års akademisk utbildning, anses studenten ha inhämtat de kunskaper som krävs 

för att uppfylla Revisorsnämndens (2016a) kriterier. Eftersom att studenten tillgodogör 

sig utbildning som överstiger Revisorsnämndens akademiska kunskapskrav, vid en 

längre akademisk utbildning än tre år, torde inhämtningen/utvecklingen av färdigheter 

se annorlunda ut för denna student. Exempelvis anses studentens analytiska förmåga 

förvärvas och utvecklas bäst vid en högre akademisk utbildningsnivå (James, Warhurst, 

Gerbrand, & Commander, 2013). Den analytiska förmågan kan definieras som 
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individens förmåga att lösa problem genom att sålla bort onödig information, 

färdigheten har visat sig vara premierande för revisionsyrket (Sternberg, 2006; Oksuz, 

2009; Crawford, Helliar & Monk, 2012). Vissa studier har även kunnat påvisa att 

studenter som innehar en magisterexamen lyckas bättre vad avser auktorisationsprovet, 

i jämförelse med de studenter som enbart innehar en kandidatexamen (Deppe, Smith, & 

Stice, 1992).  Dessa studier är emellertid relativt gamla och de har heller inte undersökt 

svenska förhållanden. 

I Holland tillämpas liknande utbildningskrav som i Sverige men med skillnaden att det 

finns en alternativ utbildningsform; ett så kallat NIVRA-program som tillhandahålls av 

revisionsbyråerna (Meuwissen, 1998). Det primära under denna utbildningsform är den 

praktiska yrkesutövningen, med en teoretisk utbildning vid sidan om. Resultaten från en 

holländsk studie påvisade bland annat att de studenter som studerat på universitet eller 

högskola, uppnådde auktorisationstiteln snabbare än de studenter som genomgått ett 

NIVRA-program. Liknande undersökningar har genomförts i USA, där det framkom att 

de studenter som hade en magisterexamen avancerade snabbare mellan byråns olika 

befordringssteg, i jämförelse med de studenter som enbart hade en kandidatexamen 

(Wright, 1988). Denna undersökning skiljer sig från Deppe et al. (1992), som kunde 

påvisa att studenter med en magisterexamen endast uppnådde det första 

befordringssteget snabbare och att det därefter inte gick att påvisa någon skillnad, vad 

avser befordringshastighet.  

I de tidigare studierna, som det har refererats till ovan, har det kunnat påvisas att 

revisorns utbildningsbakgrund haft en avgörande betydelse för den framtida 

karriärutvecklingen. Det finns även ett intresse från forskare och lärosäten, att få 

förklarat hur sambandet mellan karriär och utbildning förhåller sig. Som beskrivits 

ovan, råder det delade meningar om vilken utbildningsform som resulterar i den bästa 

karriärutvecklingen. Denna motstridighet föreligger eftersom att tidigare studier inte har 

resulterat i någon enhetlig bild. Många av studierna genomfördes dessutom för mer än 

tjugo år sedan, vilket bör beaktas då revisionsyrket ständigt utvecklas till ett alltmer 

komplext yrke (Baril, Cunningham, Fordham, Gardner & Wolcott, 1998). Tidigare 

studier har heller aldrig genomförts i Sverige, vilket torde innebära att de kulturella 

skillnader som föreligger mellan olika länder, begränsar tillämpningen av dessa idag. Vi 

finner därmed att det finns ett forskningsgap vad gäller utbildningens betydelse för 
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revisorns framtida karriärutveckling, som i den här studien sträcker sig fram till och 

med auktorisationen.  

1.3 Frågeställning 
Hur uppnår man auktorisation på med bäst provresultat, kortast tid och med störst 

sannolikhet för att bli godkänd; genom en akademisk eller praktisk utbildning? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara hur man bäst fördelar sina utbildningsår inom 

den akademiska respektive praktiska utbildningen för att uppnå auktorisationen på 

kortast tid, med bäst provresultat och med störst sannolikhet för att bli godkänd vid 

avläggandet av auktorisationsprovet.  
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1.5 Disposition 

  

• Inledningen tog upp studieämnets bakgrund samt den problematisering 
som sedan resulterade i en frågeställning och syftesformulering.

• Vetenskaplig metod behandlar forskningsansats, forskningsfilosofi och
forskningsmetod samt presenterar studiens teorianvändning .

• Byråhierarki är ett institutionellt kapitel som anses tillhandahålla 
läsaren en förståelse inför nästkommande kapitel. 

• Teoretisk referensram inleds med grundläggande professionsteori för 
att därefter komma fram till vilka färdigheter det är som påverkar 
revisorns karriärutveckling, fram till och med auktorisationen.

• Empirisk metod redogör för tillvägagångsättet vid insamlingen av 
studiens empiri genom en presentation av studiens litteratursökning, 
datainsamlingsmetod, urval, operationalisering, bortfallsanalys och 
analysmetod.

• Empirisk analys presenterar studiens resultat och analys för den 
insamlade data som behandlats i SPSS.

• Diskussion och slutsats avlsutar uppsatsen genom en redogörelse för 
de resultat och indikationer som påvisats. Kapitlet tillhandahåller 
studiens bidrag, begränsningar samt förslag på framtida forskning.
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2. Vetenskaplig metod 
Kapitlet inleds med en presentation av studiens forskningsansats, forskningsmetod och 

forskningsfilosofi där det framkommer att studien angriper frågeställningen genom en 

kvantitativ forskningsansats och metod, med grund i den positivistiska 

forskningsfilosofin. Även genom att deduktivt härleda och pröva hypoteser med 

utgångspunkt i teori och tidigare forskning. Därefter presenteras studiens 

teorianvändning som omfattas av professionsteori, Social Cognitive Career Theory och 

teorin om de institutionella logikerna. 

 

2.1 Forskningsansats, forskningsmetod och forskningsfilosofi 
En kvantitativ forskningsansats anknyter till den positivistiska forskningsfilosofin 

vilken antar att undersökningens observationer är oberoende av de teoretiska 

utgångspunkterna, detta resulterar i att empiriska fenomen avspeglas på ett objektivt sätt 

(Ejvegård, 2009). Denna studie ämnar undersöka förhållandet mellan den akademiska 

utbildningen och revisorns auktorisation, där utbildningens förhållande gentemot 

auktorisationen förväntas kunna förklaras genom att på ett objektivt sätt observera 

revisorer och deras akademiska bakgrund.  

Vi kommer att angripa det empiriska fenomenet genom att deduktivt utveckla en 

teoretisk referensram, vilken studiens hypoteser sedan kommer att grundas utifrån 

(Hansson, 2012). Genom teorier och tidigare forskning utvecklas en teoretisk 

referensram som sedan används för att förstå vad det är som påverkar revisorn inför 

hans eller hennes auktorisationsprov. Den teoretiska referensramen kommer sedan ligga 

till grund för fjorton propositioner, som påvisar vilken utbildningsform som 

huvudsakligen tillhandahåller individen med bäst förutsättning inför 

auktorisationsprovet. Utifrån dessa propositioner kommer vi sedan ställa upp tre 

hypoteser, som åskådliggör om det är den akademiska eller praktiska utbildningen som 

resulterar till ett bättre provresultat, en kortare tid till auktorisationen och en högre 

sannolikhet att uppnå auktorisation vid avläggandet av provet.  

För att hypoteserna ska kunna prövas avser studien främst att inhämta kvantifierbar 

data, av både primär och sekundär karaktär, som sedan sammanställs i statistisk form. 

Därför blir studiens huvudsakliga metod kvantitativ (Ejvegård, 2009). Utfallet av 
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sammanställningen kommer slutligen att analyseras med utgångspunkt i våra testbara 

hypoteser. För att få en grundförståelse samt en flerdimensionell bild över 

revisionsyrket, avser vi även inhämta viss empiri genom kvalitativa intervjuer.  

2.2 Teorianvändning  
I vår modell (modell 4.1 Vägen till auktorisation) förekommer två kombinationer av 

beroende och oberoende variabler; (1) karriärutveckling (auktorisation) som är beroende 

av färdigheter och (2) färdigheter som är beroende av akademisk samt praktisk 

utbildning (utbildning). Modellen bygger bland annat på teorier, som förklarar vad som 

påverkar karriärutvecklingen, exempelvis färdigheter. Färdigheterna framställs med 

hjälp av litteratur och tidigare forskning, inom området för revisorns karriärutveckling. 

Tillvägagångssättet vid utvecklingen av denna modell kan liknas eklekticismen, vilket 

innebär att man använder sig av teorier inom olika doktriner (Dillon & Long, 1988), 

eftersom att modellen inte enbart utvecklas med hjälp av revisionsteorier.  

För att inhämta en bättre förståelse, vad avser revisorns karriärutveckling, har bland 

annat professionsteori kommit till användning, då revisionsyrket anses vara en 

profession. Professionsteori förklarar bland annat vad som kännetecknar en profession, 

vilket i sin tur kan förklara vilka slags färdigheter som är angelägna för 

revisionsutövningen och karriärutvecklingen. Utöver professionsteori används teorin 

om de institutionella logikerna samt Social Cognitive Career Theory. Teorin om de 

institutionella logikerna påvisar att det finns en konkurrens mellan det professionella 

och affärsmässiga förhållningssättet, vilket bland annat resulterar i att det fordras olika 

färdigheter beroende på logik. Social Cognitive Career Theory förklarar hur olika 

faktorer, av en individs liv, samvarierar till att forma dennes karriärutveckling. Genom 

att tillämpa tidigare studier samt ovannämnda teorier vid framtagandet av studiens 

modell, hoppas vi kunna härleda välgrundade propostioner som i sin tur resulterar i 

välgrundade hypoteser.   
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3. Byråhierarki 
Kapitlet behandlar en generell beskrivning av revisionsbyråernas hierarkistruktur, då 

denna är av central betydelse för förståelsen av revisorns karriärutveckling. 

 

Inom revisionsbyråerna föreligger det en strikt hierarki där individens yttre drivkrafter 

anses vara av central betydelse (Stumpf, 2009). De individer som strävar efter att nå 

högt beträffande befordringar och lön, torde därför föredra revisionsbyråernas 

hierarkisystem. Hierarkin kan liknas vid en pyramid, där revisorsassistenter verkar 

längst ned och partners högst upp (Greenwood, Hinings, & Brown, 1990). Syftet med 

denna pyramid-liknande hierarki är att partners ska kunna delegera enklare 

arbetsuppgifter nedåt, exempelvis merparten av revisionens granskningsåtgärder. På så 

vis kan varje enskild partner hantera fler uppdrag, vilket resulterar i ökade intäkter 

(Carrington, 2014). Detta förhållningssätt benämns human-capital leveraging (Kor & 

Leblebici, 2005) och används främst vid de större revisionsbyråerna. Medlemmarna 

inom hierarkin består vanligtvis utav fyra huvudgrupper; assistent, senior, manager och 

partner (Carrington, 2014). Men hierarkitrappan kan se annorlunda ut beroende på 

revisionsbyrå, vilket resulterar i att huvudgrupperna kan delas upp i ytterligare 

mellannivåer. Vanligtvis leder det till att en revisionsbyrå innefattas av mellan fyra till 

åtta karriärsteg (Carrington, 2014; Jeppesen, 2007). Exempelvis finns det sex olika 

hierarkinivåer inom Pricewaterhousecoopers (PwC); Associate, Senior Associate, 

Manager, Senior manager, Director och Partner, medan EY endast använder sig av 

fyra; Junior/Staff, Senior, Manager/Senior Manager och Partner/Director (Hierarchy 

structure, 2016a; Hierarchy structure, 2016b).  

Inom de större revisionsbyråerna förekommer ett så kallat up-or-out-system. Up-or-out-

systemet kräver att de som inte blivit befordrade inom en bestämd tid, tvingas lämna 

byrån eftersom att de inte förväntas göra karriär som revisorer (Wholey, 1985; Ghosh & 

Waldman, 2010). Systemet kan därför förklara varför revisionsbyråer har en relativt hög 

personalomsättning, i förhållande till andra yrken (Carrington, 2014).  

Som assistent blir individen placerad i ett revisionsteam tillsammans med andra högre 

formellt uppsatta revisorer, till syfte att lära sig arbetets grunder. Assistenten utför 

revisionens grovjobb, vilket innebär att han eller hon utför merparten av revisionens 

granskningsåtgärder, detta kan exempelvis innebära avstämning av siffror och 
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granskning av dokument (Carrington, 2014). Assistenten anses generellt sett vara redo 

för befordring till nästa nivå efter två års revisionserfarenhet (Carrington, 2014).  

För den som blir befordrad, är nästa steg i hierarkitrappan senior. Som senior förväntas 

individen leda arbetet ute hos klienten och då talar man om att senioren har det 

operativa ansvaret över revisionen (Carrington, 2014).  

För att ta nästa steg, till manager, fordras det att individen erhållit omkring fem års 

revisionserfarenhet. Det är därför inte förrän då det blir aktuellt att avlägga 

auktorisationsprovet (Carrington, 2014). Som manager leder individen planeringen och 

utförandet av hela revisionen. Man kan skilja på en erfaren kontra oerfaren manager där 

den erfarna managern sköter revisionen så bra att den påskrivande revisorn kan synas 

vara frånkopplad från revisionen, medan en oerfaren manager anses vara mer 

begränsad. Mer begränsad i avseendet att den påskrivande revisorn blir tvungen att delta 

aktivt i revisionen (Carrington, 2014).  

Längst upp i hierarkistegen finns bolagets/byråns delägare, även kallade partners. För 

att titulera sig som partner krävs det att man blir invald av övriga delägare (Morris & 

Pinnington, 1998). Normalt sett fordras minst tio års revisionserfarenhet för att uppnå 

partnerskap, men trots det så är det långt ifrån alla managers som lyckas ta sig dit 

(Morris & Pinnington, 1998). Många av kriterierna för att uppnå partnerskap är 

nämligen, till sin natur, subjektiva och det hävdas att beslutet grundar sig på en 

kombination av individens tekniska samt personliga färdigheter (Kumra & Vinicombe, 

2008).  

Ovan har vi förklarat hur den generella byråhierarkin ser ut, samt förklarat att 

hierarkistegen kan se annorlunda ut beroende på revisionsbyrå. Det är relevant att 

redogöra för denna hierarkistege eftersom att den bland annat beskriver revisorns 

karriärutveckling, fram till och med auktorisationen. Det är denna nivå som teorikapitlet 

främst behandlar. 
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4. Teori 
Kapitlet inleds med en presentation av professionsteori, till syfte att ge läsaren 

förståelse för vad som kan premieras inom en profession. Därefter presenteras teorin 

om de institutionella logikerna som påvisar ett dilemma inom revisionsprofessionen. 

Sedan presenteras vår modell som visualiserar vägen till auktorisation, modellen är 

konstruerad med hjälp av tidigare forskning. Ur tidigare forskning går det att urskilja 

utmärkande färdigheter som är av betydelse för revisorns karriärutveckling. Utifrån 

dessa färdigheter framförs fjorton propositioner som härleder tre hypoteser. Kapitlet 

behandlar även karriärutveckling generellt, där bland annat Social cognitive career 

theory används för att inhämta en bättre förståelse för begreppet karriärutveckling. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

4.1 Profession 
I detta avsnitt definieras begreppet profession, för att sedan förklara de olika kriterier 

som kännetecknar en profession. Det faktum att en revisor tillhör revisionsprofessionen 

gör det relevant att uppvisa vilka de olika karaktärsdragen är, eftersom att dessa kan öka 

förståelsen för vad som kan premiera karriärutvecklingen inom en profession. 

Avslutningsvis presenteras de två institutionella logikerna som påvisar att det råder ett 

dilemma inom revisionsprofessionen, vilket kan förklara att det kan variera mellan de 

färdigheter som premierar karriärutveckling. 

4.1.1 Kriterier och kännetecken 

Enligt Brante (2009) beskrivs professioner som yrken, vars verksamhet baseras på 

vetenskaplig forskning. Julia Evetts (1999) definierar en profession som ett yrke som är 

kunskapsbaserat och där kunskapen grundar sig på flera års högre utbildning samt 

yrkespraktik. Professionen tillhandahåller marknaden med tjänster och anses vara 

självreglerande, vad avser licensiering och arbetsrutiner (Brante, 2009). Med andra ord 

krävs det att en mängd kriterier ska vara uppfyllda för att ett yrke ska klassificeras som 

en profession, nämligen; högre formell utbildning, vetenskaplig kunskap, avgränsning, 
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självbestämmande, professionella organisationer, makt, reglering, socialisering, 

yrkesnormer och allmänt intresse. 

De flesta professioner framhåller en högre formell utbildning som avgörande för att 

tillhöra en profession (Brante, 2009). Individen anses vara en del av professionen då 

han eller hon tillskrivit sig specifika färdigheter, i enlighet med branschorganisationens 

föreskrifter. Individen anses tillhöra revisionsprofessionen då han eller hon har blivit 

godkänd på auktorisationsprovet, och därmed uppfyllt samtliga krav från 

revisorsnämnden (Grey, 1998; Revisorsnämnden, 2016a).  

Professioner anses grunda sig på vetenskaplig kunskap. Vetenskaplig forskning 

tillhandahålls av, och utövas inom, akademiska discipliner. Dessa förser samhället med 

vetenskaplig kunskap. Det är sedan professionsutövarna som har till uppgift att tillämpa 

denna kunskap (Brante, 2009; Lind, 2014). Ur samhällsvetenskapen framkommer den 

vetenskapliga kunskapen som revisorn sedan praktiserar i sin yrkesutövning (Brante, 

2009).  

Avgränsning är ett annat kriterium. Den som tillhör en profession, den så kallade 

professionella, kan ses som en enkel individ som är medlem inom professionen och 

licensierad att praktisera inom denna. Det betyder att de som verkar inom professionen 

har möjlighet att exkludera andra, framförallt lägre yrkesgrupper, från de tekniska och 

legala grunder som är kopplade till det specifika yrket (Grey, 1998). Innebörden av 

detta, är att vem som helst inte får lov att titulera sig som auktoriserad revisor samt åta 

sig uppgifter i dess namn.  

Utövarna har ett relativt stort utrymme för eget beslutsfattande, så kallat 

självbestämmande. Självbestämmande är därmed, inom den professionella 

yrkesutövningen, en typisk karaktäristika. Professioner kan anses vara autonoma och 

självutvecklande institutioner. För en utomstående är det svårt att styra yrkesutövningen 

eftersom expertisen endast finns inom professionen. Revisorns arbete är således svårt att 

automatisera, vilket medför att revisorns eget omdöme har stor betydelse för utövningen 

(Brante, 2009).  

En profession består av en eller flera professionella organisationer som styrs av dess 

medlemmar. Regleringen av organisationerna sker genom lagstiftning medan 

organisationerna har till uppgift att definiera, övervaka och reglera sina medlemmar 
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samt utövningen av professionen. Inom revisionsprofessionen har medlemmarna inte 

enbart makt att kontrollera kunskapsorganen, utan även makten att kunna definiera vad 

kunskapen ska bestå av (Grey, 1998).  

Yrkesnormerna tillsammans med socialiseringen bidrar till att både kontrollera den 

professionella yrkesutövaren, samt kollektivisera in honom eller henne i professionen. 

Organisatorisk socialisering är ett hänförligt begrepp och syftar på den process som de 

nyanställda blir formade efter, då de söker medlemskap inom en viss profession 

(Anderson, Johnson, & Reckers, 1994). Fogarty (1992) identifierar att 

socialiseringsprocessen innehåller delar av mimetisk isomorfism (mimetic 

isomorphism), eftersom att de nyanställda revisorerna observerar och adapterar det 

beteende som de framgångsrika aktörerna använder sig av (Anderson et al., 1994). 

Ytterligare karaktäristiskt för professioner är de yrkesnormer som följer av 

professionen, även kallade uppförandekoder. Exempelvis blir de nyanställda, på 

revisionsbyrån, tilldelade en handledare som bland annat har till uppgift att forma denne 

så att han eller hon agerar etiskt utifrån byråns uppförandekoder (Puxty, Sikka, & 

Willmott, 1994).  

Gemensamt för professioner är att de ska tillgodose samhället med allmännytta, det så 

kallade allmänna intresset. Altruism är ett hänförligt begrepp i detta hänseende och 

innebär att utövarna inom professionen inte, i första hand, tänker på sin egen nytta 

(Brante, 2009). Revisorn förväntas verka i allmänhetens intresse genom att inge en 

försäkran åt intressenterna, men måste samtidigt upprätthålla en god intäktsgenerering 

gentemot byrån (Jonnergård, Stafsudd, & Elg, 2010; Carrington, 2014). Mer om detta 

dilemma förklaras under nästa avsnitt. 

4.1.2 Institutionella logiker 

En institutionell logik är ett ramverk som kan användas för att analysera relationer 

mellan organisationer, individer och institutioner. Ramverket förklarar hur 

organisationer samt individer blivit influerade och bildade av omgivningen genom 

familj, religion, stat och marknad (Thornton & Ocasio, 1999). Inom revisionsyrket 

förekommer det två institutionella logiker; en affärsmässig och en professionell logik 

(Thornton & Ocasio, 1999). Gendron (2002) uppger att den professionella logiken 

hävdar att revisorerna fattar beslut och utför arbetet för att tillgodose allmänheten som 
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deras främsta mål. Centralt inom logiken är att tillgodose allmänhetens intresse genom 

att handla etiskt korrekt samt tolka och tillämpa redovisningsstandarder, till syfte att 

säkerställa både förvaltning av resurser och företagsledningens ansvar (Gendron, 2002). 

Den affärsmässiga logiken tar istället hänsyn till klientens intresse och den 

intäktsgenerering som uppstår av att gynna denne. Inom denna logik är fokus på att 

upprätthålla goda klientrelationer och expanderande tjänster (Gendron, 2002). Arman, 

Liff och Wikerström (2014) förklarar att denna logik främjar kostnadsbesparingar. Inom 

revisionsprofessionen lever dessa två logiker i symbios, vilket kan medföra att logikerna 

konkurrerar med varandra (Spence & Carter, 2014; Arman et al., 2014). Den 

affärsmässiga logiken talar emot professioner eftersom att professioner är yrken med 

uppgift att tillgodose samhället, utan något egenintresse för professionsutövaren. Det är 

däremot relevant att framföra dessa logiker då det torde fordras olika färdigheter 

beroende på vilken logik man talar om. Dessutom går det att tänka sig att den 

professionella logiken har större betydelse i början av karriären medan den 

affärsmässiga logiken är av störst betydelse i ett senare karriärskede, eftersom att det i 

individens senare karriärskede fokuseras på att generera intäkter till revisionsbyrån 

(Gendron, 2002).  

Ovan har vi beskrivit kännetecken för professioner samt påvisat att det förekommer två 

institutionella logiker inom revisionsprofessionen; en professionell logik som främjar 

allmänheten, och en affärsmässig logik som främjar vinstgenerering. Det är utifrån 

revisorns karriärutveckling, relevant att inhämta förståelse om professionsteori och de 

institutionella logikerna, när vi i kommande avsnitt beskriver vår modell. Modellens 

beroende variabel är som tidigare nämnt auktorisation, auktorisationen är således en del 

av revisorns karriärutveckling. Därför behandlas karriärutveckling i nästa avsnitt, innan 

vi går in på premierande färdigheter för auktorisation.  

4.2 Karriärutveckling 
Avsnittet inleds med en presentation av den egenkonstruerade modellen 4.1 Vägen till 

auktorisation. Modellen är framtagen för att visualisera sambandet mellan vägen från 

utbildningen, till avläggandet av auktorisationsprovet. Därefter beskrivs 

karriärutveckling ur ett generellt perspektiv genom att begreppet karriärutveckling först 

definieras, för att sedan förklara vad det är som påverkar denna utveckling. För att 
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kunna påvisa att det fordras olika färdigheter under individens olika karriärskeden 

presenteras Social cognitive career theory och Tre sätt att förstå (Three ways of 

knowing). Avsnittet avslutas med en genomgång av färdigheter som har visat sig vara 

utmärkande för revisionsyrket. Färdigheterna kommer sedan att behandlas separat i 

avsnitt 4.3 Färdigheter.   

 

 
Modell 4.1 Vägen till auktorisation. 

 

Modell 4.1 visualiserar vad som påverkar revisorns karriärutveckling fram till 

auktorisationsprovet, utifrån ett utbildningsperspektiv. För att uppnå titeln auktoriserad 

revisor på kortast tid, med bäst provresultat och med högst sannolikhet för att bli 

godkänd, behöver individen en mängd tekniska samt personliga färdigheter. Dessa 

färdigheter förvärvas och/eller utvecklas, som tidigare nämnt, under den akademiska 

samt praktiska utbildningen. 
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4.2.1 Karriärutveckling ur ett generellt perspektiv 

Sears (1982) definierar karriärutveckling som den totala konstellationen av 

psykologiska, sociologiska, utbildningsmässiga, fysiska, ekonomiska och slumpmässiga 

faktorer som samverkar till att forma individens karriär (Patton & McMahon, 2014). 

Vidare definierar Seibert och Kraimer (2001) karriärframgång som det ackumulerade 

positiva arbetet samt psykologiska utfall, som uppkommer till följd av individens 

arbetsverksamhet (Stumpf, 2009). De olika delarna i en individs karriärutveckling kan 

sedan påverkas av inre och yttre drivkrafter, där de inre drivkrafterna avser en 

tillfredställelse beträffande arbetet i sig, medan de yttre drivkrafterna avser exempelvis 

lön och status (Stumpf, 2009; Zauwiyah et al., 2015). Karriärutvecklingen har även 

visat sig påverkas av samhällsnormer och de förväntningar som omgivningen har på 

individen (Patton & McMahon, 2014). 

Social cognitive career theory (SCCT) förklarar hur olika faktorer av en individs liv 

samvarierar till att forma dennes karriärutveckling (Lent, 2012). SCCT förklarar bland 

annat att individen influeras till att skapa intressen, och att dessa intressen har betydelse 

för vilket område han eller hon väljer att göra karriär inom. Under uppväxten beror 

individens utveckling och/eller anskaffande av färdigheter på dennes föräldrar, skola 

och omgivning. Dessa faktorer har senare i livet, visat sig påverka möjligheterna till att 

uppnå karriärframgångar (Lent, 2012). SCCT kan däremot inte påvisa vilka färdigheter 

som premierar karriärutvecklingen och inte heller när, i tid, dessa kan komma till störst 

användning. För att besvara detta kan man använda sig av modellen Tre sätt att förstå 

(Three ways of knowing), eftersom att denna åsyftar att förklara när vissa färdigheter 

anses vara av störst betydelse för individens karriärutveckling. Modellen påvisar att 

karriärutvecklingen är uppdelad i tre faser. I första fasen, som benämns förstå varför 

(knowing-why), är det viktigt för individen att bli införstådd om varför han eller hon 

avser att göra karriär. Detta skulle exempelvis kunna innebära att individen identifierar 

sina drivkrafter (jmf. Stumpf, 2009; Patton &McMahon, 2014; Zauwiyah et al., 2015). I 

nästa fas, som benämns förstå hur (knowing-how), anses de tekniska färdigheterna 

komma till störst användning eftersom att det då handlar om att utveckla, samt behärska 

den tekniska yrkesskickligheten.  I den tredje fasen, som benämns förstå vem (knowing-

whom), antas individen redan behärska sin yrkesskicklighet och därför anses individens 

professionella samt personliga nätverk vara till störst användning inom denna fas 

(Inkson & Arthur, 2001; Parker, Khapova, & Arthur, 2009). Modellen påvisar att det 
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finns färdigheter som premierar karriärutvecklingen, beroende på vart i karriären 

individen befinner sig. En stor del av denna undersökning är att förklara vilka 

färdigheter som premierar ett visst skede av en revisors karriärutveckling 

(auktorisation). Modellen Tre sätt att förstå anses därför kunna bidra med förståelse för 

hur olika karriärskede kräver olika slags färdigheter. I Inkson & Arthurs (2001) 

empiriskt testade studie framgick det att majoriteten av de individer som bemästrade 

samtliga faser, bidrog med ett positivt inflytande hos deras arbetsgivare. Dessa individer 

sökte sig till mer krävande arbetsuppgifter, vilket resulterade i att de uppnådde mer 

prestigefulla jobb inom samma bransch (Inkson & Arthur, 2001).  

Ovan har begreppen karriärutveckling och karriärframgång beskrivits, samt vad det är 

som driver en individ till att vilja göra karriär. Social cognitive career theory har bland 

annat belyst vilka faktorer det är som influerar individen till att vilja göra karriär. 

Slutligen har modellen Tre sätt att förstå presenterats, modellen har förklarat hur 

individen i olika skeden av karriären erfordrar olika färdigheter. Denna förståelse är till 

hjälp då vi behandlar de färdigheter som har visat sig vara utmärkande för revisorns 

karriärutveckling. Dessa färdigheter kommer sedan behandlas, var och en för sig, för att 

påvisa under vilken utbildningsform de främst förvärvas och/eller utvecklas, samt 

vilken påverkan respektive färdighet har inför auktorisationsprovet. 

4.2.2 Utmärkande färdigheter 

I tidigare forskning beträffande revisorns karriärutveckling, framkommer vissa specifika 

färdigheter som utmärkande. Hur färdigheterna förvärvas och/eller utvecklas, samt i 

vilket skede av karriärutvecklingen de främst kommer till störst användning är däremot 

oklart. Färdigheterna kommer därför först att presenteras nedan, för att sedan behandlas 

mer utförligt i efterföljande avsnitt. Färdigheterna som presenteras nedan har visat sig 

vara väsentliga för revisionsyrket och har förekommit i majoriteten av de studier som vi 

undersökt.   

Traditionellt har revisorns kompetens kännetecknats av att lösa problem samt inneha en 

mängd färdigheter, främst hänförliga till revisorns kunskapsexpertis och analytiska 

förmåga (Bonner & Lewis, 1990). Usoff och Feldmann (1998) påvisade bland annat att 

revisorer med analytisk förmåga, avancerade snabbare än revisorer som inte hade denna 

förmåga. Vidare kunde Law (2009) konstatera att revisorer som inte hade analytisk 
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förmåga tenderade att sluta i större utsträckning. Numera anses det även vara av stor 

betydelse att inneha färdigheter som hänför sig till individen personligen. Att inneha 

djup kunskap inom ett specifikt ämnesområde är viktigt, men räcker inte för att bli 

framgångsrik inom revisionsyrket. Den som vill nå högt inom hierarkin, måste även 

kunna utveckla personliga relationer med företagsledare eller personer i liknande 

ställning, vilket kräver att individen har utvecklade sociala färdigheter (Stumpf, 2009). 

Detta torde gälla för samtliga revisorer, eftersom att varje individ representerar byrån 

och förväntas upprätthålla arbetsgivarens klientrelationer. Kvalitén av dessa relationer 

anses ha en positiv inverkan på individens karriärutveckling, då det vanligtvis resulterar 

i en ökad intjäningsförmåga (Stumpf, 2009).  

Enligt Usoff och Feldmann (1998) har branschorganen, tillsammans med de största 

byråerna, visat sig efterfråga studenter med ledaregenskaper. Eftersom att revisorer 

vanligtvis arbetar i team, och med den bakomliggande tanken att revisorn ska klättra i 

hierarkistegen, torde det därför vara av central betydelse att kunna delegera 

arbetsuppgifter samt styra gruppen mot gemensamma mål.  

Usoff och Feldmann (1998) påvisar även att kommunikationsförmåga är av central 

betydelse för revisorns karriärutveckling. Att inneha denna färdighet torde främja 

relationer internt (kollegor) samt externt (klienter), vad avser att kunna uttrycka sig i så 

väl tal som skrift för att förmedla information, undvika missförstånd och så vidare.  

I en studie framtagen av Cattell och Barton (1972) finner de att etik är en 

personlighetsvariabel som kan påverka individens möjlighet till att bli befordrad, detta 

framkommer även i Uyar och Gungormus (2011) studie. Troligtvis beror det på att 

revisionsyrket präglas av en professionsetik, som till stor del innebär att revisorn ska 

agera oberoende och uppträda altruistiskt. Det torde därför vara svårt för en oetisk 

revisor att komma särskilt långt i sin karriärutveckling.  

Baril et al. (1998) påvisar i sin studie att betydelsen av ett kritiskt tänkande hos 

revisorer, har blivit en alltmer önskvärd färdighet. Detta eftersom att yrkesutvövningen 

idag är mer komplex än tidigare, vilket kräver att revisorn ska kunna se, förstå och lösa 

uppkomna problem (Baril et al., 1998). Även i Uyar och Gungormus (2011) och 

Crawford et al. (2011) studie framkommer kritiskt tänkande som en premierande 

färdighet för att avancera inom revisionsyrket. Eftersom att revisorn dagligen arbetar 
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med granskning, förutsätts det att han eller hon kritiskt granskar den delgivna 

informationen.  

Vi har funnit följande färdigheter vara premierande för revisorns karriärutveckling: 

analytisk förmåga, kritiskt tänkande, ämneskunskaper, etisk medvetenhet, sociala 

färdigheter, ledaregenskaper och kommunikationsförmåga. Eftersom att de framförts 

kontinuerligt i majoriteten av ovannämnda studier, torde färdigheterna vara av väsentlig 

karaktär för karriärutvecklingen. Var färdigheterna förvärvas och/eller utvecklas bäst, 

samt hur de förhåller sig inför auktorisationsprovet, behandlas i nästa avsnitt 4.3 

Färdigheter. 

4.3 Färdigheter 
I detta avsnitt definieras begreppet färdighet, som sedan kommer att fördelas mellan 

tekniska och personliga färdighetstyper. Varje specifik färdighet, inom respektive 

färdighetstyp, presenteras därefter med en definition samt en förklaring över hur och 

varför den anses vara väsentlig. Från varje färdighet görs en härledning för vart den 

förvärvas och/eller utvecklas bäst; genom den akademiska eller praktiska utbildningen, 

samt huruvida den påverkar avläggandet av auktorisationsprovet. 

Färdigheter definieras som en individs tillförlitliga förmåga att utnyttja hans eller 

hennes kunskap, skicklighet eller kompetens för att framgångsrikt kunna hantera såväl 

bekanta som främmande professionella situationer (Fragoulis & Phillips, 2011). Enligt 

Uyar och Gungormus (2011) studie, som empiriskt testats på revisorer, krävs det att 

individen förvärvar och utvecklar en viss grad av tekniska färdigheter samt har och 

utvecklar en viss typ av personliga färdigheter, för att uppnå en framgångsrik karriär 

som revisor.  

4.3.1 Tekniska färdigheter 

Tekniska färdigheter är att inneha förmågan att utnyttja sina specialiserade kunskaper, 

som förvärvats inom den akademiska eller praktiska utbildningen. Till skillnad från 

personliga färdigheter, som individen innehar av natur och som sedan utvecklas över 

tid, bygger de tekniska färdigheterna på kunskap som förvärvats och sedan utvecklats i 

takt med att de har använts (Stone et al., 1996; Jackling & Lange, 2009). Som tidigare 

nämnt, så har det framkommit att det är de tekniska färdigheterna som främst premieras 
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inför avläggandet av auktorisationsprovet (Inkson & Arthur, 2001). Följande färdigheter 

anses vara tekniska eftersom att de kan förvärvas: analytisk förmåga, kritiskt tänkande 

samt ämneskunskaper. 

Analytisk förmåga definieras som förmågan att kunna lösa problem genom att bortse 

från onödig information, eller genom nedbrytning av problemet i mindre komponenter. 

Individen analyserar, utvärderar samt jämför komponenterna och får därmed förståelse 

för något som inte tidigare gick att se (Sternberg, 2006; Oksuz, 2009).  

Den analytiska förmågan har, i tidigare studier, visat sig utvecklas bäst under den 

akademiska utbildningen (James et al., 2013; Law, 2009). Troligtvis beror det på att 

studenter kontinuerligt tränas i sitt analytiska tänkande, då de söker information samt 

löser problem till syfte att nå fram med egna slutsatser (Jackling & Lange, 2009). I 

början av den praktiska utbildningen omfattas merparten av arbetsuppgifterna utav 

granskningsuppgifter (Carrington, 2014), vilket innebär att man inte använder sig av det 

analytiska tänkandet i lika stor utsträckning som individen gör vid svårare 

arbetsupggifter. Det har nämligen påvisats att den analytiska förmågan främst tillämpas 

under revisorns senare karriärskede (Crawford et al., 2011), vilket torde innebära att 

denna färdighet accelererar i takt med att revisorn samlar på sig erfarenhet.  

Vid rekryteringen av revisorer mäter revisionsbyråerna individens analytiska förmåga 

genom att utvärdera studentens akademiska meriter, då betygen anses avspegla denna 

färdighet (Law, 2009). Studier inom revisionsutbildningsområdet har däremot påvisat 

att den analytiska förmåga som studenterna besitter, inte är fullt tillräcklig för att 

hantera revisionsyrket (Crawford et al., 2011). Detta påstående innebär däremot inte att 

analytisk förmåga inte inhämtas mestadels från den akademiska utbildningen, utan 

snarare att studenter behöver utveckla färdigheten mer under sin tid i akademin. 

Eftersom att den analytiska förmågan har visat sig förvärvas vid en högre akademisk 

utbildning, och att revisorns analytiska tänkande inte kommer till användning i lika stor 

utsträckning under det tidiga karriärskedet (James et al., 2013), torde det innebära att 

individen främst förvärvarar färdigheten genom att tillgodogöra sig ett ytterligare år 

inom den akademiska utbildningen:  

Proposition 1 Individens analytiska förmåga förvärvas främst genom ett ytterligare år 

inom den akademiska utbildningen. 
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Eftersom att man under ett senare karriärskede anses vara mer självgående (Carrington, 

2014), tilldelas individen svårare uppgifter där han eller hon blir tvungen att analysera, 

jämföra och utvärdera ett uppkommet problem. Detta kan skiljas från de monotona 

uppgifter som en oerfaren revisor ställs inför. Sällan tvingas den oerfarne att lösa 

komplexa problem. Den analytiska förmågan kommer således inte till lika stor 

användning under revisorns tidiga karriärsskede, men torde ändå vara av avgörande 

betydelse vid avläggandet av auktorisationsprovet eftersom att provfrågorna till största 

del omfattas av casefrågor (Revisorsnämnden 2016d). Med avgörande betydelse avses 

sådan påverkan som resulterar i att individen uppnår betyget godkänt vid provtillfället. 

Casefrågorna är utformade som så att det först ges information om ett specifikt 

företagsscenario, där individen ska föreställa sig vara bolagets revisor och ta ställning 

till eventuella problem/beslutsåtaganden som skulle kunna uppstå vid en revision 

(Revisorsnämnden 2016d). Dessa frågor torde därmed innebära att individen blir 

tvungen att bryta ner problemet i mindre komponenter, bortse från onödig information 

och fokusera på den information som är av central betydelse för att lösa uppgiften: 

Proposition 2 Den analytiska förmågan betraktas som avgörande vid avläggandet av 

auktorisationsprovet.  

Kritiskt tänkande är att ta sig an ett problem på ett rationellt, logiskt och 

sammanhängande tillvägagångssätt samt att inneha förmågan att kunna erhålla, värdera, 

och producera information och kunskap. Men kritiskt tänkande är även förmågan att 

kunna ta beslut utifrån så väl kända som okända omständigheter (Baril et al., 1998).  

I en studie, framtagen av Pascarella och Terenzini (1991) har det konstaterats att kritiskt 

tänkande förvärvas från såväl akademin som från det praktiska arbetet (Baril et al., 

1998). Under den akademiska utbildningen inhämtas en grund, som sedan är av central 

betydelse för färdighetens vidareutveckling. Baril et al. (1998) kunde påvisa ett 

samband mellan högre akademisk utbildning och ett mer utvecklat kritiskt tänkande hos 

individen, vilket kan tänkas bero på att lärosätena uttryckligen kräver att studenterna 

resonerar på ett rationellt och logiskt sätt. Däremot nämner Schleifer och Greenawalt 

(1996) att det kritiska tänkandet dagligen utvecklas hos revisorn, vilket torde bero på att 

revisorn konstant ska tillföra klienten värde genom att bedöma klientens organisation 

och tillhandahålla rekommendationer för förbättringar. Sådana bedömningar och 

rekommendationer kräver att revisorn oupphörligt tänker kritiskt (Schleifer & 
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Greenawalt, 1996; Spence & Carter, 2014; Arman et al., 2014). Vidare förklaras det att 

revisorn dagligen ställs inför en mängd beslut som inte enbart innefattas av en korrekt 

given lösning, och att dessa beslut omfattas av olika risker (Schleifer & Greenawalt, 

1996). Dessa ständigt förekommande beslutsåtaganden torde därför innebära att 

revisorn konstant utvecklar sitt kritiska tänkande. Det är dock mindre troligt att man 

som revisorsassistent ställs in för sådana beslut och bedömningar som Schleifer och 

Greenawalt (1996) antyder, eftersom att den oerfarna revisorn inte tillhandahåller 

klienten med bedömningar och rekommendationer i lika stor utsträckning som den 

erfarna gör. Det kritiska tänkandet bör därför, liksom den analytiska förmågan, snarare 

vara en sådan färdighet som accelererar inom revisorns senare karriärskede, då den 

erfarna revisorn ställs inför fler och mer komplexa beslutsåtaganden (Schleifer & 

Greenawalt, 1996).  

Eftersom att grunden av det kritiska tänkandet inhämtas under den akademiska 

utbildningen, samt att utvecklandet av det kritiska tänkandet är hänförligt till en högre 

akademisk utbildning (Baril et al., 1998), borde det innebära att ett ytterligare år inom 

den akademiska utbildningen främst tillhandahåller individen denna färdighet: 

Proposition 3 Individens kritiska tänkande förvärvas främst genom ett ytterligare år 

inom den akademiska utbildningen. 

Trots att kritiskt tänkande inte anses ha så stor betydelse under revisorns tidiga 

karriärskede, torde den ändå vara avgörande vid avläggandet av auktorisationsprovet 

eftersom att individen tvingas att ta sig an provfrågorna på ett rationellt, logiskt och 

sammanhängande tillvägagångssätt. Casefrågorna innefattas, som tidigare nämnt, av 

information beträffande specifika företagsscenarier, där individen föreställer sig vara 

företagets revisor (Revisorsnämnden, 2016d). Individen måste således ha ett kritiskt 

tänkande för att kunna värdera den delgivna informationen, men även vara kapabel till 

att ta beslut utifrån de okända omständigheterna som formellt inte framgår av 

provfrågorna. Den som har ett utvecklat kritiskt tänkande kan således använda sig av 

information som inte tillhandahålls av provfrågorna, medan han eller hon som inte 

innehar denna förmåga endast fokuserar på den delgivna informationen: 

Proposition 4 Det kritiska tänkandet betraktas som avgörande vid avläggandet av 

auktorisationsprovet.  
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Ämneskunskaper är sådana kunskaper som förvärvas genom en akademisk eller praktisk 

utbildning och som anses vara avgörande för utövningen av ett specifikt yrke (Jackling 

& Lange, 2009). Ämneskunskaper kan exempelvis vara juridik-, dator-, eller 

redovisningskunskaper och inhämtas först i samband med den akademiska utbildningen 

för att sedan vidareutvecklas under den praktiska (Jackling & Lange, 2009; Uyar & 

Gungormus, 2011). Kunskaperna kan dock inte klassificeras som färdigheter såvida 

individen inte har en förståelse för hur dessa kunskaper ska användas (Stone et al., 

1996). Att veta hur de inhämtade ämneskunskaperna främst kommer till användning 

betraktas därför som ett viktigt kriterium (Stone et al., 1996).  

Som nämnts i tidigare avsnitt, behöver en student inhämta kunskaper inom specifika 

ämnen, under den akademiska utbildningen, för att uppnå auktorisation. Likaså finns 

det, under den praktiska utbildningen, krav på att revisorn tillgodogör sig fördjupade 

kunskaper inom vissa områden (Revisorsnämnden, 2016b). Att tillgodogöra sig ett 

ytterligare utbildningsår inom den akademiska utbildningen innebär att fördjupade 

kunskaper inom framförallt redovisning förvärvas (Högskolan Kristianstad, 2016). 

Under det första året som revisorsassistent ska man främst utföra merparten av 

granskningsåtgärderna. Dessa granskningsåtgärder kan innefattas av att stämma av 

siffror eller att kopiera dokument (Carrington, 2014). Det kan låta enkelt men resultatet 

blir att individen får en värdefull inblick i revisionsprocessen. Learning-by-doing är ett 

hänförligt begrepp som åsyftar att individen förvärvar kunskap om en specifik uppgift, 

samtidigt som individen utför uppgiften (Khalifa, 2015). Eftersom att individen utför 

dessa enkla och monotona arbetsuppgifter samt verkar i en revisionsmiljö, ges han eller 

hon därför möjligheten att tillämpa sina grundkunskaper i ett verkligt sammanhang. På 

så sätt ges individen också möjligheten att förvärva dessa ämneskunskaper under den 

praktiska utbildningen: 

Proposition 5 Individens ämneskunskaper förvärvas främst genom ett ytterligare år 

inom den praktiska utbildningen. 

Som tidigare nämnts, anses ämneskunskaper inte ha störst betydelse för revisorns 

karriärutveckling, men vid avläggandet av auktorisationsprovet torde det vara 

fundamentalt att inneha denna färdighet eftersom individen huvudsakligen bedöms 

utifrån sin revisionskunskap (Meuwissen, 1998): 
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Proposition 6 Ämneskunskaper betraktas som avgörande vid avläggandet av 

auktorisationsprovet.  

4.3.2 Personliga färdigheter 

Personliga färdigheter är färdigheter som individen innehar av natur, och som sedan 

utvecklas i takt med att individen inhämtar nya erfarenheter under den akademiska och 

praktiska utbildningen (Towers-Clark, 2015). Personliga färdigheter kan därmed, till 

skillnad från tekniska färdigheter, inte förvärvas utan endast utvecklas över tid. 

Mathews, Jackson och Brown (1990) samt Henderson (2001) menar att den akademiska 

utbildningen övervärderar de tekniska färdigheterna, på bekostnad av att utveckla de 

personliga färdigheterna (Lange, Jackling, & Gut, 2006). Vidare antyder Mathews et al. 

(1990) att de tekniska färdigheterna lägger grunden för revisionskarriären, men att de 

personliga färdigheterna avgör hur framgångsrik karriären blir (Lange et al., 2006). 

Utmärkande färdigheter har presenterats i tidigare avsnitt och enligt definitionen av 

personliga färdigheter, betonas det att individen innehar dessa av natur. Etisk 

medvetenhet, sociala färdigheter, ledaregenskaper och kommunikationsförmåga är 

färdigheter som innehas av individen naturligt (Jackling & Lange, 2009). 

Etisk medvetenhet definieras som förmågan att känna igen situationer som föranleder 

potentiella etiska problem (Löfström, 2012). Ett potentiellt etiskt problem kan 

exempelvis föranledas av en situation där de två institutionella logikerna konkurrerar 

med varandra och revisorn blir tvungen att välja mellan att agera professionellt eller 

affärsmässigt (Puxty et al., 1994). Det vill säga om han eller hon väljer att tillgodose 

allmänhetens intresse eller klientens intresse (Spence & Carter, 2014; Arman et al., 

2014).  

Revisorer kan utveckla sin etiska kunskap på två sätt; dels genom den akademiska samt 

praktiska utbildningsprocessen och dels genom inflytandet från sina handledare (Puxty 

et al., 1994). Det har klargjorts att den akademiska utbildningens främsta syfte är att 

tillhandahålla studenten tekniska färdigheter, men att erhållandet av etisk kunskap blir 

en naturlig följd under denna process (Puxty et al., 1994). Aldhizer (2015) anser dock 

att studenter saknar betydande kunskap för hur revisionsyrket verkligen fungerar och 

menar på att studenten främst lär sig om olika regler och ramverk, istället för hur 

revisorn etiskt bör agera (Aldhizer, 2015). Puxty et al. (1994) påvisar att 
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revisorsassistenter påverkas av sina arbetskamrater, främst av handledare och chefer, 

och att de har en stor bidragande effekt på utvecklingen av individernas etiska 

förhållningssätt. Detta innebär också att det kan variera mellan revisorers etiska 

förhållningssätt, beroende på vilken revisionsbyrå man tillhör och/eller vilka kollegor 

man utvecklar starkast band med (Puxty et al., 1994). Den akademiska utbildningen 

fokuserar inte på att tillhandahålla studenten kunskap inom etik, medan medlemmarna 

inom revisionsbyrån påvisats ha betydande inflytande på revisorsassistentens utveckling 

av etiskt medvetande. Detta torde medföra att det etiska medvetandet bäst utvecklas 

genom ett ytterligare år inom den praktiska utbildningen.  

Proposition 7 Individens etiska medvetenhet utvecklas främst genom ett ytterligare år 

inom den praktiska utbildningen. 

Eftersom att det förekommer två konkurrerande institutionella logiker varav den ena 

främjar allmänhetens intresse och den andra intäktsgenereringen gentemot byrån, blir 

revisorns roll som oberoende part ifrågasatt (Spence & Carter, 2014). Kunskap om 

revisorns oberoende torde därmed vara en del av auktorisationsprovet, vilket resulterar i 

att individens etiska medvetande bör vara avgörande (Meuwissen, 1998): 

Proposition 8 Etisk medvetenhet betraktas som avgörande vid avläggandet av 

auktorisationsprovet. 

Sociala färdigheter definieras, enligt Riggio (1986), som verbala och icke-verbala 

kommunikationsfärdigheter och dessa omfattas av individens följande förmågor: 

individens förmåga att uttrycka sig gentemot andra, individens förmåga att anskaffa 

samt bearbeta mottagen information och individens förmåga att kunna hantera och 

kontrollera en kommunikationsprocess (Ozben, 2013).  

Sociala färdigheter utvecklas under den praktiska utbildningen genom skapandet av 

professionella och personliga relationer, samt genom tillhörandet av ett revisionsteam 

(Stumpf, 2009). Vidare antyder Goldthorpe (2003) att de sociala färdigheterna utvecklas 

genom att interagera med andra individer (James et al., 2013) och att den akademiska 

miljön därför kan spela en roll för individens sociala färdigheter (Anderson & 

Beauchamp, 2010). Eftersom att studenten tvingas interagera med andra studenter i 

form av grupparbeten och studiecirklar, torde denna typ av interaktion utveckla 

individens sociala färdigheter. Men då den akademiska utbildningen huvudsakligen är 
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individuell, då studenter främst erhåller individuella betyg, torde en samverkan mellan 

studenter inte ske i lika stor utsträckning som på en revisionsbyrå. Samverkan på 

revisionsbyrån torde nämligen ses som en gruppsamverkan, eftersom att 

revisionsuppdragen genomförs i team (Meuwissen, 1988). Det bör därmed resultera i en 

mer omfattande interaktion under den praktiska utbildningen: 

Proposition 9 Individens sociala färdigheter utvecklas främst genom ett ytterligare år 

inom den praktiska utbildningen. 

Enligt Westermann, Bedard och Earley (2015) sker den största utvecklingen av sociala 

färdigheter under de tidiga åren i arbetslivet. Trots det kan sociala färdigheter inte 

betraktas som avgörande vid avläggandet av auktorisationsprovet. Dels eftersom att 

sociala färdigheter visat sig ha störst betydelse under revisorns senare karriärskede 

(Law, 2009), dels för att provet examinerar individens kunskaper inom revision och inte 

huruvida individen förhåller sig socialt gentemot klienter och kollegor (Meuwissen, 

1998). Sociala färdigheter kan, liksom den analytiska förmågan och det kritiska 

tänkandet, anses vara en färdighet som accelererar i samband med att individen 

avancerar inom hierarkisystemet. Däremot så kan de individer som anses vara mer 

sociala under sitt tidiga karriärskede tänkas få ansenligare revisionsuppdrag, vilket 

eventuellt resulterar i en bättre personlig utveckling beträffande andra färdigheter. Men 

som ovan nämnt, avser provfrågorna att främst examinera huruvida individen innehar 

de revisionskunskaper som krävs för att uppnå titeln auktoriserad revisor och därmed 

anses färdigheten inte vara avgörande för auktorisationsprovet: 

Proposition 10 Sociala färdigheter betraktas inte som avgörande vid avläggandet av 

auktorisationsprovet. 

Ledarskap definieras som den process där en individ influerar en grupp av individer till 

att uppnå ett gemensamt mål (Figueroa, 2014). Ledaregenskaper får därmed antas vara 

förmågan att kunna influera en grupp av individer till att uppnå gemensamt uppsatta 

mål.  

Ledaregenskaper utvecklas genom en oupphörlig process av utbildning, träning, 

erfarenhet samt interaktion med andra. Samtliga delar av denna process kan inhämtas 

under så väl den akademiska som den praktiska utbildningen (Wickson, 2010). Den 

praktiska utbildningen utgörs av en strikt hierarki, vilket medför att de som befinner sig 
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högre upp i hierarkistegen, och innehar en formell ledarroll, tvingas tillämpa och 

utveckla sina ledaregenskaper medan de som befinner sig längre ner i hierarkin tvingas 

anpassa sig efter de mer erfarna (Carrington, 2014). Detta kan jämföras med 

grupparbeten inom den akademiska utbildningen där en individ sällan har en sådan 

formell ledarposition, detta resulterar i att samtliga individer ges möjligheten att leda 

och fördela arbetet. De formella befordringsnivåer, som inryms inom den praktiska 

utbildningen, bör leda till en naturlig effekt av ledarskapskänsla bland de mer erfarna 

revisorerna, eftersom att han eller hon tvingas agera utifrån sin formella roll. Samtidigt 

ges den oerfarna revisorn inte samma möjlighet att utöva och utveckla sin 

ledarskapsförmåga under sitt första år som revisorsassistent, som om han eller hon valt 

ett extra akademiskt utbildningsår. 

Proposition 11. Individens ledaregenskaper utvecklas främst genom ett ytterligare år 

inom den akademiska utbildningen. 

Likväl som med den analytiska förmågan, det kritiska tänkandet och den sociala 

förmågan kan det antas att individens ledaregenskaper accelererar i takt med att hans 

eller hennes arbetslivserfarenhet ökar. Detta eftersom att individen vid ett senare 

karriärskede blir formellt obligerad att inta en ledarskapsroll (Deppe et al., 1992). 

Individens ledaregenskaper kan inte betraktas som avgörande för auktorisationsprovet, 

då det torde vara svårt att praktiskt examinera dessa vid provtillfället: 

Proposition 12. Ledaregenskaper betraktas inte som avgörande vid avläggandet av 

auktorisationsprovet. 

Kommunikationsförmåga definieras, enligt Hymes (1972), som en individs kompetens 

att uttrycka sig i såväl tal som skrift, vilket gör det möjligt för honom eller henne att 

framföra samt tyda information inom ett specifikt sammanhang (Yusof & Halim, 2014).  

Hutchinson och Fleischman (2003) säger att dagens akademiska program tillgodoser 

möjligheten för ekonomstudenter att utveckla sin kommunikationsförmåga (Lange et 

al., 2006). Denna färdighet utvecklas kontinuerligt under den akademiska utbildningen 

och speciellt i samband med den kommunikation som sker skriftligt, men likväl 

utvecklas kommunikationsförmågan vid grupparbeten och formella presentationer 

(Morgan, 1997). En stor del av arbetet som revisor innebär att interagera med kollegor 

och klienter där kommunikationen sker såväl muntligt som skriftligt (Carrington, 2014). 
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Interaktionen med klienter torde dock ske mest frekvent vid revisorns senare 

karriärskede eftersom att det först då, blir relevant för individen att generera intäkter till 

revisionsbyrån (Gendron, 2002). Däremot borde interaktionen med kollegor ske i större 

utsträckning på revisionsbyrån än under den akademiska utbildningen. Detta eftersom 

att revisorerna kommunicerar mellan varandra för att uppnå gemensamma mål i form av 

korrekt utförd revision, medan kommunikationen mellan studenter främst sker till syfte 

att uppnå individuella betyg. Då den skriftliga kommunikationsförmågan troligtvis har 

störst betydelse vid avläggandet av auktorisationsprovet bör den beaktas främst, detta 

eftersom att examinationerna under den akademiska utbildningen kan liknas vid ett 

auktorisationsprov. Därför torde åtminstone den skriftliga kommunikationsförmågan 

utvecklas bäst under den akademiska utbildningen:  

Proposition 13. Individens kommunikationsförmåga utvecklas främst genom ett 

ytterligare år inom den akademiska utbildningen. 

Vid avläggande av auktorisationsprovet torde individens kommunikationsförmåga vara 

avgörande, eftersom att examinatorerna fäster stor vikt vid hur individen motiverat samt 

formulerat sitt svar (Revisorsnämnden, 2016b). Exempelvis så ges fem poäng till den 

som motiverat ett mycket bra svar, medan den som motiverat ett acceptabelt svar endast 

inhämtar tre poäng (Revisorsnämnden, 2016d). Det torde således synas en avgörande 

skillnad mellan den individ som uttrycker sig väl i skrift gentemot den som inte innehar 

denna kommunikationsförmåga: 

Proposition 14. Kommunikationsförmåga betraktas som avgörande vid avläggandet av 

auktorisationsprovet. 

 

 
Modell 4.2 Från propositioner till hypoteser 

Färdigheter Auktorisationsprovet Utbildning
Analytisk förmåga X Akademisk utbildning
Kritiskt tänkande X Akademisk utbildning
Ämneskunskaper X Praktisk utbildning
Etisk medvetenhet X Praktisk utbildning
Sociala färdigheter - -
Ledaregenskaper - -
Kommunikationsförmåga X Akademisk utbildning
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Modell 4.2 åskådliggör hur två av studiens hypoteser resonerats fram. Enligt 

propositionerna ovan kan man antyda att analytisk förmåga, kritiskt tänkande, 

ämneskunskaper, etisk medvetenhet och kommunikationsförmåga är av avgörande 

betydelse inför auktorisationsprovet. Vidare har vi kunnat påvisa under vilken 

utbildningsform respektive färdighet förvärvas och/eller utvecklas bäst. Av 

propositionerna kan man utläsa att flest färdigheter, som är avgörande för 

auktorisationsprovet, förvärvas och/eller utvecklas under den akademiska utbildningen.  

 

Samtliga ovanstående propositioner leder slutligen fram till: 

Hypotes 1.  Ett års extra akademisk utbildning resulterar i ett högre provresultat på 

auktorisationsprovet. 

Hypotes 2.  Ett års extra akademisk utbildning resulterar i en högre sannolikhet att bli 

godkänd på auktorisationsprovet.   

 

I Collin, Jonnergård, Qvick, Silferberg, & Zabit (2007) studie, påvisar de att individer 

som inhämtat sin akademiska utbildning från ett lärosäte med hög prestige, uppnår 

auktorisation på kortare tid jämfört med de individer som inhämtat utbildningen från ett 

lärosäte med låg prestige. På grund av att individen har en akademisk utbildning från ett 

lärosäte med hög prestige, förväntas han eller hon ha en mer avancerad utbildning vilket 

resulterar i att individen tilldelas mer avancerade arbetsuppgifter väl ute på 

revisionsbyrån. Eftersom att individen tilldelas mer avancerade arbetsuppgifter, torde 

han eller hon även avancera till auktorisationen fortare (Collin et al., 2007). Det skulle 

även kunna förklaras av att individer från ett lärosäte med hög prestige, förväntas ha en 

bättre inlärningsförmåga vilket resulterar i att de uppnår auktorisationen fortare (Collin 

et al., 2007).  

Mot denna bakgrund torde vi kunna anta att en högre akademisk utbildning resulterar i 

att individen tilldelas mer avancerade arbetsuppgifter. Det har även påvisats i 

propositionerna ovan, att den analytiska förmågan och det kritiska tänkande förvärvas 

och/eller utvecklas bättre under den akademiska utbildningen. Detta torde resultera i att 

en högre akademisk utbildning även tillgodoser individen med en bättre 
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inlärningsförmåga väl ute på revisionsbyrån, vilket i sin tur bör resultera i att individen 

uppnår auktorisationen fortare. 

 

Ovanstående resonemang leder slutligen fram till: 

Hypotes 3.  Ett års extra akademisk utbildning resulterar i att auktorisationsprovet 

uppnås på kortare tid. 

 

4.4 Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel presenterat begreppet profession och teorierna kring detta 

fenomen. Det framgår att professioner innefattas av ett antal gemensamma kännetecken, 

varav ett är högre formell utbildning. Som påvisats krävs det att revisorn anskaffat sig 

en akademisk samt praktisk utbildning för att tillåtas tillhöra revisionsprofessionen. 

Fördelningen mellan de olika utbildningsformerna kan dock variera, och syftet med 

denna studie är att förklara hur man bäst fördelar åren inom den akademiska respektive 

praktiska utbildningen för att uppnå auktorisationen på kortast tid, med bäst provresultat 

och med störst sannolikhet för att bli godkänd. 

Vi har därför presenterat definitioner, teorier och modeller kring det generella 

karriärbegreppet, vilket har bidragit till en grundförståelse inför presentationen av 

revisorns karriär. Det har, utifrån en mängd studier, påvisats att revisorn behöver 

förvärva och/eller utveckla en mängd olika färdigheter för att uppnå en framgångsrik 

karriär. Färdigheterna som presenteras inom detta kapitel avser de färdigheter som 

förekommit mest frekvent, samt ansetts vara av störst betydelse för revisionsyrket, i 

tidigare studier. I den avslutande delen av kapitlet har dessa färdigheter presenterats 

genom att visa vart, samt hur respektive färdighet förvärvats och/eller utvecklats bäst; 

genom den akademiska eller praktiska utbildningen. Utifrån våra propositioner som 

slutligen härlett tre hypoteser, torde de flesta färdigheterna främst förvärvas och/eller 

utvecklas under den akademiska utbildningen. Förenligt med Inkson och Arthur (2001) 

så är det de tekniska färdigheterna som främst premieras, vid avläggandet av 

auktorisationsprovet. Samtliga tekniska färdigheter anses vara avgörande, medan endast 

två av fyra personliga färdigheter betraktas som avgörande vid avläggandet av 

auktorisationsprovet. 
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5. Empirisk metod 
Kapitlet inleds med en presentation av tillvägagångsättet vid litteratursökningen för att 

därefter presentera datainsamlingsmetoden, metoden har främst utgjorts av enkäter via 

telefon. Urvalet av respondenter uppgick till 136 revisorer och behandlas närmare i 

kapitlet, där även en analys över de 60 revisorer som föll bort presenteras. Kapitlet 

består till största del av en operationalisering, där en argumentation för insamlingen av 

data redogörs tillsammans med en kodning över denna data. Kapitlet avslutas med en 

presentation av hur variablerna provresultat, tid till auktorisation och 

godkänd/underkänd har hanterats i SPSS och vilka analysmetoder som har använts.  

 

5.1 Litteratursökning 
Till utveckling av den teoretiska referensramen har huvudsakligen vetenskapliga artiklar 

använts, detta har medfört att tillförlitligheten av referensramen ökat i jämförelse med 

om artiklarna inte hade varit vetenskapliga. Artiklarna har funnits tillgängliga genom 

Högskolan Kristianstads elektroniska databaser, där högskolans egen databas Summon 

har använts mest frekvent. Artikelsökningarna har bland annat gjorts genom sökord som 

profession, audit career, audit education, bachelor degree, masters degree, audit skills, 

analytical skills, critical thinking, technical skills, ethical behaviour, social skills, 

leadership skills, och communication skills.  En avgränsning i sökningarna har sedan 

gjorts så att enbart vetenskapliga artiklar med fulltext, och som är vetenskapligt 

granskade samt publicerade i tidskriftsartiklar har blivit sökresultat. I begränsningen av 

sådana vetenskapliga artiklar som går att hänföra till revisorns färdigheter har inte 

någon vidare hänsyn tagits till publiceringsår, eftersom att det förekommer få antal 

studier som behandlar liknande ämne, vilket medfört att tidshorisonten har fått 

utvidgats. Det har även funnits ett intresse i att bilda en uppfattning över hur tidigare 

färdigheter har förändrats med tiden. Vad som bland annat framkommit från denna 

jämförelse är att dagens revisorer behöver datorkunskaper, i större utsträckning än 

tidigare.  Även att några utav färdigheterna har gått om varandra i betydelse, men att 

färdigheterna i största mån ändå är av samma slag nu som förr. I artiklarna från 
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sökresultaten har det referats till tidigare vetenskapliga artiklar, vilka också har kommit 

till användning i den teoretiska referensramen. För att referensramen sedan skulle bli 

mer lättförståelig har litteratur som beskriver revisionsyrket använts, främst Carrington 

(2014). På så sätt har det gjorts möjligt att sätta teorierna i relation till något som är mer 

lättbegripligt för läsaren.  

5.2 Datainsamlingsmetod 
Studiens första empiri inhämtades genom kortare intervjuer (bilaga 3). Detta gjordes i 

form av en pilotstudie till syfte att inhämta en grundförståelse om vilka färdigheter som 

premierar karriärutvecklingen, fram till och med auktorisationen. Intervjuerna var av 

semi-strukturerad karaktär, det vill säga de följde ett antal frågor som respondenten 

sedan fick utveckla och svara öppet om (Ejvegård, 2009).  

Den huvudsakliga datainsamlingen gjordes genom en enkät, besvarad via telefon. 

Enkäten blev framtagen i samarbete med en annan kandidatuppsatsgrupp som avser att 

mäta revisorns karriärutveckling beroende på vilken klass individen tillhör. Denna 

sammanslagning av kandidatuppsatsgrupper gjordes eftersom att båda grupperna 

erfordrade snarlika data. Genom Revisorsnämnden gavs det möjlighet att ta del av data 

från tidigare skrivna auktorisationsprov. Datan bestod av varje skrivandes namn, kön, 

födelseår, provresultat, skrivningstillfälle samt vilken byrå och stad den skrivande 

tillhörde under skrivningstillfället. Efter att ha färdigställt en operationalisering, 

framställdes en enkät innehållande 18 frågor (bilaga 1). Enkäten togs fram till syfte att 

inhämta kompletterande data, det vill säga sådan data som inte ingick i 

Revisorsnämndens register. Den kompletterande datan bestod bland annat av 

respondentens utbildningstid, examensnivå, lärosäte och inriktning (beskrivs tydligare i 

operationaliseringen). Utifrån den data som Revisorsnämnden tillhandahöll, kunde 

respondentens telefonnummer samt email-adress sökas fram, som slutligen användes för 

att kontakta de respondenter som skrev provet mellan perioden 2013-2014.  

Innan respondenterna kontaktades via telefon testades enkäten på en auktoriserad 

revisor. Enkäten testades till syfte att erhålla konstruktiv kritik, för att på så sätt minska 

risken för att eventuella fel och missförstånd skulle uppstå. Efter att ha testat enkäten 

mejlades ett följebrev (bilaga 2) ut till samtliga respondenter med information om att de 

skulle bli uppringda samt till vilket syfte. Syftet med att informera respondenterna i 
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förväg var främst på grund av artighetsskäl, men även för att det inte skulle ta onödigt 

lång tid att presentera undersökningen via telefon. Genom att mejla respondenterna i 

förväg kunde de även få tid att förbereda sig på eventuella frågor inom ämnet. Eftersom 

att respondenternas namn redan fanns att tillgå, genomfördes enkäten via telefon vilket 

troligtvis resulterade till en ökad svarsfrekvens. Förutom en ökad svarsfrekvens, kunde 

enkäten genomföras på ett mer flexibelt sätt. Exempelvis så blev det enkelt för 

respondenten att tyda frågorna och vid de tillfällen han eller hon ville veta varför en 

specifik fråga ställdes, kunde det förklaras på ett tydligt sätt. En eventuell nackdel som 

tillkom med detta tillvägagångssätt var att respondenten inte kunde ta lika god tid på sig 

vid besvarandet av enkäten, som han eller hon kunde gjort vid en webbaserad enkät. 

Men med tanke på att enkäten åsyftade att få svar på faktafrågor, och inte sådana frågor 

där individen behövde tycka och tänka, så ansågs det vara mest lämpligt med 

telefonenkäter. Detta innebar att mycket tid gick åt vid själva ringandet samt att den 

data som samlades in blev mer svårhanterlig i jämförelse med en webbaserad enkät, 

eftersom att vi blev tvungna att fylla i svaren åt respondenten. Trots nackdelarna valdes 

detta tillvägagångssätt eftersom att eventuella bortfall skulle reduceras, med tanke på 

det begränsade urvalet som Revisorsnämnden tillhandahöll. Vid uppringningen av 

samtliga respondenter, ringde vi hälften samtidigt som den andra gruppen ringde 

hälften. Svaren från enkäten sammanställdes i ett Exceldokument, för att avslutningsvis 

kodas så att de blev mätbara genom statistikverktyget Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). 

5.2.1 Etiskt beaktande 

I forskningssammanhang behandlar etiken vad som får och inte får göras under det 

vetenskapliga arbetet, ur en principiell synvinkel (Ejvegård, 2009). Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) delas de allmänna forskningsetiska kraven in i fyra huvudkrav; 

samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Vad som får 

och inte får göras kan bland annat ta sikte på vad det är som ska studeras. I den här 

undersökningen har den frågan inte haft någon större relevans, eftersom att 

undersökningens empiriska fokus (revisorer) samt de beroende och oberoende 

variablerna (auktorisation och utbildning) inte har ansetts rymmas utanför det etiska 

gränslandet. Hänsyn har däremot tagits till ett etiskt beaktande vid insamlingen av data. 

Samtliga respondenter, från så väl intervjuerna som från enkäterna, gav sitt samtycke 
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till att delta i undersökningen, och genom utskickandet av följebrev informerades de 

även om att deras namn inte skulle kunna spridas vidare. De respondenter som valdes ut 

från Revisorsnämndens register, har genom följebrevet informerats om att deras svar 

behandlats konfidentiellt samt enligt forskningsetiska riktlinjer. De blev även erbjudna 

att ta del av undersökningens slutliga resultat. Det bör även nämnas att sådan 

information som funnits att tillgå, i ovannämnda register, är offentlig och att det därmed 

varit möjligt att använda informationen.  

5.3 Urval 
Vid den kvalitativa datainsamlingen intervjuades tre auktoriserade revisorer från PwC 

Malmö. Samtliga intervjuer tog cirka 25 minuter per respondent. För att inhämta 

förståelse från olika infallsvinklar intervjuades tre auktoriserade revisorer som befann 

sig inom olika steg i karriärutvecklingen. Dessa respondenter hade 6, 9 respektive 13 

års arbetslivserfarenhet inom yrket, vilket resulterade i att det uppstod kontraster mellan 

vad den minst erfarna revisorn kontra den mest erfarna revisorn svarade. 

För att kunna mäta de variabler som är väsentliga för studien, ansågs det lämpligt att 

göra ett urval av respondenter som skrivit auktorisationsprovet (beroende variabel) 

minst en gång. Att respondenterna haft en varierande utbildning (oberoende variabel) 

har varit en förutsättning för studiens resultat. Revisorsnämnden tillhandahöll ett 

register som innehöll 555 revisorer som avlagt auktorisationsprovet minst en gång. 

Registret är fördelat över fem provtillfällen mellan perioden hösten 2013 och våren 

2015. Av de totalt 555 potentiella respondenterna var det 76 som bidrog med 

fullständiga svar. Bortfallet redogörs i avsnitt 5.5 Bortfallsanalys.  

5.3.1 Validitet och reliabilitet 

I forskning anses det vara viktigt att det som är tänkt att mätas, faktiskt också mäts 

(Ejvegård, 2009). Man brukar säga att det föreligger hög validitet, då det inte går att 

mäta något som på ett bättre sätt tillhandahåller forskningen ett mer korrekt resultat. 

Hög reliabilitet innebär att tillförlitligheten av mätningarna är hög (Ejvegård, 2009), det 

vill säga utfallet blir detsamma även om samma mätning genomförs vid flera tillfällen. I 

denna studie undersöks det huruvida den akademiska respektive praktiska utbildningen 

påverkar en revisors auktorisation, till syfte att kunna förklara hur man bäst fördelar 

sina utbildningsår. Eftersom att hela urvalet har bestått av revisorer som skrivit 
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auktorisationsprovet, torde validiteten uppnå en acceptabel nivå. Däremot finns det en 

risk för att reliabiliteten inte är så hög som man hade kunnat önska, detta på grund av ett 

relativt begränsat urval.  

5.4 Operationalisering  
En del av studiens syfte har varit att undersöka hur den oberoende variabeln 

(utbildning) påverkar den beroende variabeln (auktorisation), och därför har enkäten till 

största del innefattats av frågor som tillhandahållit standardiserade svar angående dessa 

variabler. Men eftersom att utbildningen för att bli auktoriserad revisor kan variera, har 

det underlättat att ställa vissa frågor öppet för att fånga upp alla former av 

utbildningskonstellationer som en respondent kan tänkas ha. Det har bland annat varit 

så att en respondent som tillgodogjort sig en magisterutbildning med inriktning mot 

redovisning och revision, även tillgodogjort sig andra akademiska kurser. Dessa kurser 

kan således antas påverka auktorisationen.  

5.4.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln, auktorisation, har mätts på tre olika sätt; (1) respondentens 

provresultat, (2) respondentens tid till auktorisation och (3) respondentens sannolikhet 

för att uppnå betyget godkänd.  

Provresultat 

För att bli godkänd på auktorisationsprovet fordras det att man har fått minst 90 av 150 

poäng. Eftersom att poängintervallet utgörs av så många poäng (150) bör det även 

variera bland respondenternas provresultat. Det får därför anses lämpligt att samla in 

data, avseende revisorernas provresultat, eftersom att detta skulle kunna förklaras av 

den oberoende variabeln (utbildning). Variationen mellan respondenternas provresultat 

har kunnat utläsas från Revisorsnämndens register och därför har inga frågor ställts om 

det i enkäten.  

Kodning - Provresultat 

Provresultat: Antalet poäng respondenten erhöll på det senaste provet, det vill säga 

mellan 0-150.  

 

Tid till auktorisation 
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Vad avser tiden för att uppnå auktorisation, har det varit väsentligt att mäta den 

effektiva tiden eftersom att respondenten kan ha haft avbrott under studietiden, under 

anställningen eller mellan studierna och anställningen. Eventuella avbrott kan bero på 

olika faktorer, men det kan inte anses vara helt osannolikt att åtminstone några av 

respondenterna varit föräldralediga. Ett sådant avbrott, som kan sträcka sig över en 

längre tid, har troligtvis även haft en inverkan på tiden till auktorisationen. På grund av 

dessa tänkbara avbrott anses respondentens effektiva tid vara väsentlig för 

undersökningen, och den kan uttryckas som tiden från det att respondenten började 

studera (till revisor) till dess att respondenten blev godkänd på provet. När respondenten 

blev godkänd på auktorisationsprovet, framgår av Revisorsnämndens register och därför 

ställs ingen fråga om det. Tiden som utgörs av studieavbrott, arbetsavbrott samt avbrott 

mellan studier och anställning räknas sedan bort. Den effektiva tiden kan som kortast 

vara åtta år (Revisorsnämnden, 2016c).  

• Vilket år började du studera? 
 

• Vilket år slutade du studera? 
 

• Har du haft studieavbrott? 
 

- Om ja, hur länge? 
 

• Vilket år blev du anställd som revisorsassistent? 
 

• Har du haft arbetsavbrott? 
 

- Om ja, hur länge? 
 

Kodning - Tid till auktorisation 

Tid till auktorisation: Anges i antalet år från det att respondenten började sin 

akademiska revisorsutbildning till dess att auktorisationsprovet blev godkänt. Tiden 

kan, som tidigare nämnt, inte understiga 8 år.  

 

Godkänd/Underkänd 

Vilka revisorer som blivit godkända respektive underkända måste beaktas vid 

datainsamlingen, eftersom att en del med syftet är att förklara hur man bäst fördelar sina 

år inom den akademiska respektive praktiska utbildningen, för att med största 

sannolikhet bli godkänd på provet. Varför en revisor blir godkänd skulle kunna 
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förklaras av den oberoende variabeln (utbildning). Då det redan finns data för vilka som 

blivit godkända respektive underkända i registret, ställs ingen fråga om det i enkäten.  

 

 

Kodning - Godkänd/Underkänd 

Godkänd har kodats som en dummyvariabel: Godkänd (1) Inte godkänd (0).  

5.4.2 Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln är utbildning och enligt studiens hypoteser påverkar 

utbildningen individens provresultat, tid till auktorisationsprovet samt sannolikheten att 

bli godkänd på provet. Fokus har legat på att förklara hur tre respektive fyra 

utbildningsår i akademin, påverkat revisorns karriärutveckling fram till och med 

auktorisationen. För att mäta den oberoende variabeln utbildning, ställdes det frågor om 

respondentens examensnivå, examensinriktning, vid vilket lärosäte de tillgodogjort sig 

sin examen samt vid vilken byrå respondenten började på som revisorsassistent.  

 

Examensnivå 

Som beskrivits i den teoretiska referensramen, har det funnits tidigare studier som 

påvisat att revisorns examensnivå påverkar dennes karriärutveckling. Enligt Meuwissen 

(1998) studie innebar en högre akademisk utbildning, generellt sett, större framgångar 

inom revisionsyrket jämfört med en lägre akademisk utbildning. Trots att studien 

genomfördes för länge sedan samt att undersökningen inte fokuserade på auktorisation, 

torde examensnivå fortfarande vara en variabel som inverkar på revisorns 

karriärutveckling. 

De respondenter som ingår i undersökningens urval, borde som lägst ha uppnått 

magisternivå eftersom att lagändringen (tre års akademisk utbildning räcker för att bli 

auktoriserad revisor) tillkom i juni år 2013. Det kan dock finnas respondenter som 

enbart uppnått kandidatnivå men som i så fall varit tvungna att komplettera sin 

utbildning med ytterligare kurser. Kandidatexamen representerar tre års studier (180 

högskolepoäng), magisterexamen representerar fyra års studier (240 högskolepoäng) 

och masterexamen representerar fem års studier (300 högskolepoäng). Somliga 

respondenter har därmed tillgodogjort sig både kortare och längre akademisk utbildning 

än vad Revisorsnämnden (2016b) föreskrev vid utgången av 2012. Det har därför givits 
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möjlighet för den som innehar en annan examensnivå än magisterexamen, att ange det i 

enkäten (kandidat +/magister +/master/master +).  

Då det varierar mellan respondenternas inriktningar i utbildningen, har även det tagits 

med i beaktande. Det normala torde dock vara att respondenten har haft en inriktning 

mot redovisning och revision. Respondenten kan exempelvis valt att inrikta sig mot 

något annat än redovisning och revision under kandidatexamen, för att under 

magisterexamen välja redovisning och revision. Då det inte har gått att förutsäga varje 

enskild respondents sammansättning av utbildning, har det även tagits hänsyn till 

respondenternas inriktning.   

• Vilken examen har du? 
 

- Om Kandidat +, Magister + eller Master +, vilka kurser har du läst? 
 

• Vilken inriktning hade du på Kandidaten, Magistern, Mastern? 
 

Kodning – Examensnivå  

Examensnivå har kodats som fem olika dummyvariabler där respondentens högsta 

examensnivå har legat till grund för vilken variabel den ska kodas i: 1. Kandidat + (1) 

Inte Kandidat + (0) 2. Magister (1) Inte Magister (0) 3. Magister + (1) Inte Magister + 

(0) 4. Master (1) Inte Master (0) 5. Master + (1) Inte Master + (0) 

 

Inriktning kandidat har kodats som en dummyvariabel: Redovisning och revision (1) 

Inte redovisning och revision (0) 

 

Inriktning magister har kodats som en dummyvariabel: Redovisning och revision (1) 

Inte redovisning och revision (0) 

 

Inriktning master har kodats som en dummyvariabel: Redovisning och revision (1) Inte 

redovisning och revision (0) 

 

Lärosäte 

Kvalitén på respondenternas akademiska utbildningar kan, trots att de har läst samma 

program och inriktning, variera beroende på vid vilket lärosäte de vidhöll sin utbildning. 

I Collin et al. (2007) studie har det bland annat undersökts vilken påverkan ett lärosäte 
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har på individens auktorisation. Enligt Collin et al. (2007) kan skolor klassificeras som 

prestige-skolor och icke-prestige skolor. Studenter som tagit examen på en prestige-

skola kan bland annat antas ha haft bra gymnasiebetyg, eftersom att sådana skolor har 

haft högre intagningspoäng. Vidare skulle detta kunna påverka respondentens 

auktorisationsmöjligheter eftersom att studenter som lyckats få bra betyg i gymnasiet, 

anses ha lätt för att lära sig. En prestige-skola har dessutom blivit rankad som prestige-

skola av olika anledningar, exempelvis på grund av en bra lärarkår och/eller goda 

forskningsmöjligheter (Urank, 2014). Även sådana faktorer torde ha en inverkan på 

studenternas utvecklingsmöjligheter under studierna, vilket skulle innebära att de ökar 

sina chanser för att bli auktoriserade revisorer. Mot bakgrund av ovanstående 

resonemang, torde det vara väsentligt att undersöka vid vilket lärosäte respondenten har 

inhämtat sin utbildning.  

Urank (2014) sammanställer årligen rankinglistor över Sveriges lärosäten. I rankingen 

görs en sammanvägning mellan ett antal variabler; däribland lärosätets studenter, 

grundutbildning, forskning/forskarutbildning, internationalisering, lärare och sociala 

indikatorer. Under tiden som den här studien genomfördes fanns enbart 2014 års 

sammanställning att tillgå. Listan rankar lärosäte som tillhandahåller fullständiga 

ekonomprogram och för år 2014 återfanns; Uppsala universitet (1), Göteborgs 

universitet (2), Handelshögskolan i Stockholm (3), Lunds universitet (4), Högskolan i 

Jönköping (5), Stockholms universitet (6) Linköpings universitet (7), Sveriges 

lantbruksuniversitet (8), Örebro universitet (9), Umeå universitet (10), Luleå tekniska 

universitet (11), Södertörns högskola (12), Högskolan Borås (13), Högskolan Halmstad 

(14), Karlstads universitet (15), Linnéuniversitet (16), Högskolan Kristianstad (17), 

Mittuniversitetet (18), Mälardalens högskola (19), Högskolan Gävle (20), Högskolan i 

Skövde (21), Blekinge tekniska högskola (22), Högskolan Väst (23) och Högskolan 

Dalarna (24). För att göra våra mätningar mer överskådliga, väljer vi att fördela 

samtliga lärosäten under tre olika variabler; högprestige, medelprestige och lågprestige. 

I högprestige ingår lärosäten som rankats från nummer 1 till 6, i medelprestige ingår 

lärosäten som rankats från 7 till 15 och i lågprestige ingår lärosäten som rankats från 16 

till 24 plus övriga lärosäten.  

• Vid vilket lärosäte erhöll du din kandidatexamen, magisterexamen, 
masterexamen? 
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Kodning - Lärosäte    

Lärosäte kandidat har kodats som en dummyvariabel för respektive lärosäte: 

”Lärosäte” (1) Inte ”lärosäte” (0) 

 

Lärosäte magister har kodats som en dummyvariabel för respektive lärosäte: 

”Lärosäte” (1) Inte ”lärosäte” (0) 

 

Lärosäte master har kodats som en dummyvariabel för respektive lärosäte: ”Lärosäte” 

(1) Inte ”lärosäte” (0) 

 

 

Byrå första året som revisorsassistent 

Precis som den akademiska utbildningen, kan kvalitén av den praktiska utbildningen 

variera beroende på vilken byrå respondenten varit anställd på. Eftersom att det finns en 

möjlighet att respondentens nuvarande byrå inte är densamma som han eller hon en 

gång började på vill vi fånga upp även detta. I tidigare studier har variabeln byrå bland 

annat gjorts mätbar genom att mäta storlek på byrån samt antalet anställda på kontoret 

(Collin et al, 2007; DeAngelo, 1981). Det första året som revisorsassistent skulle kunna 

vara avgörande, beroende på byråns storlek, eftersom att en större byrå troligtvis har 

mer omfattande resurser jämfört med en mindre, samt mer utvecklade utbildningsplaner 

för de nyanställda. Antalet anställda på ett kontor skulle kunna bidra till att en 

nyanställd revisorsassistent har mer resurser att tillgå, exempelvis i form av mängden 

erfarna revisorer. Detta torde medföra att chanserna för att utvecklas ökar, då antalet 

anställda på ett kontor är fler. För att undvika missförstånd vad gäller respondenternas 

uppfattningar av byråstorlek och antal anställda på kontoret, ombeds de besvara 

nedanstående fråga. På så sätt kan data inhämtas om variablerna (1) byråstorlek samt (2) 

antalet kontorsanställda, i efterhand.  

• Vid vilken byrå var du anställd ditt första år som revisor och i vilken stad? 
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Kodning - Byrå första året som revisorsassistent 

Första anställningsår, byrå, har kodats som åtta olika dummyvariabler: 1. PwC (1) Inte 

PwC (0) 2. EY (1) Inte EY (0) 3. KPMG (1) Inte KPMG (0) 4. Deloitte (1) Inte Deloitte 

(0) 5. Grant Thornton (1) Inte Grant Thornton (0) 6. BDO (1) Inte BDO (0) 7. Mazars 

(1 Inte Mazars (0)  8. Övriga (1) Inte övriga (0) 

 

Första anställningsår, stad har kodats som en dummyvariabel: Storstad (1) Inte storstad 

(0) 

Storstad = Sveriges 10 största städer (i storleksordning); Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping.  

5.4.3 Kontrollvariabler 

Frågorna som ställts, mot bakgrund av vad som sagts ovan, ger mycket av den empiri 

som behövs för att kunna påvisa samband mellan utbildning och auktorisation. Men 

eftersom att det finns andra variabler som också kan tänkas påverka auktorisationen, har 

det även gjorts mätningar på dessa, så kallade kontrollvariabler. I den här studien har 

följande variabler kontrollerats; tidigare erfarenhet, etnicitet, antal skrivningar, 

nuvarande byrå, kön och ålder.  

 

Tidigare erfarenhet 

Det är inte ovanligt att man som student väljer att arbeta deltid vid sidan om sina 

studier. De studenter som arbetat extra har visat sig öka sin anställningsbarhet när det är 

dags att söka jobb (Cheng, 2009). Det har också påvisats att tidigare erfarenhet från ett 

arbete inom redovisning och/eller revision har haft en positiv inverkan på den framtida 

anställningen som redovisningskonsult eller revisor (Cheng, 2009). Utifrån denna 

kunskap anses det vara lämpligt att härleda de respondenter som har haft ett 

deltidsarbete inom redovisning och/eller revision, vid sidan om sin utbildning. Eftersom 

att det finns en möjlighet att respondenten haft tidigare erfarenhet inom redovisning och 

revision, trots att den inte inhämtats under den akademiska utbildningen, formuleras 

frågan enligt nedan. Av formuleringen nedan fångas även de som arbetat med 
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redovisning och revision före, under eller efter utbildningen, men innan sin anställning 

som revisor.  

• Har du erfarenhet av redovisning och revision sedan tidigare? 
 

Kodning - Tidigare erfarenhet 

Tidigare erfarenhet har kodats som en dummyvariabel: Erfarenhet av redovisning 

och/eller revision (1) Inte erfarenhet av redovisning och/eller revision (0) 

 

Etnicitet 

Det finns en mängd studier som undersöker huruvida individens framtida 

karriärmöjligheter påverkas, då han eller hon tillhör en minoritetsgrupp. En 

minoritetsgrupp kan exempelvis innefattas av individer som har en annan etnisk 

bakgrund än vad som får anses vara det normala i ett specifikt sammanhang. Studierna 

har bland annat visat att det är svårare att nå den absoluta toppen inom en organisation, 

då individer har en annan etnisk bakgrund, det så kallade glastaket (Fearfull & 

Kamenou, 2010). Syftet med denna kontrollvariabel var därför att kontrollera huruvida 

den etniska bakgrunden inverkar på auktorisationen för en revisor. Enligt Statistiska 

centralbyrån (SCB) anses individen ha svensk bakgrund då han eller hon är född i 

Sverige, och minst en av föräldrarna är födda i Sverige (SCB, 2002). Förutsättningarna 

är kumulativa, vilket innebär att båda kriterierna måste vara uppfyllda för att individen 

ska kunna klassificera sig som svensk.   

• Är du född i Sverige? 
 

• Är dina föräldrar födda i Sverige? 
 

Kodning - Etnicitet 

Etnicitet har kodats som en dummyvariabel: Svensk (1) Inte svensk (0) 

 

Antal skrivningar 

Av de som har blivit underkända på auktorisationsprovet är det en relativt stor andel 

som har eller kommer att skriva provet igen. Antalet skrivningar måste därför beaktas 

eftersom att det finns en möjlighet att provresultatet förbättras, då individen har tidigare 

erfarenhet av dessa, vid varje nytt skrivningstillfälle.  
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Det har även varit av intresse att ta hänsyn till antalet skrivningar, till syfte att få reda på 

vilka som blev godkända på första provet. Genom information om vilka som blev 

godkända respektive underkända på första auktorisationsprovet, går det att öka 

jämförbarheten mellan samtliga respondenter istället för att enbart ta hänsyn till de som 

har blivit godkända vid det specifika undersökningstillfället. Vid det specifika 

undersökningstillfället har det nämligen förekommit respondenter som blivit godkända 

men som skrivit mer än en gång, vilket gör att det inte går att jämföra dessa med de som 

blev godkända på första provet. Av samma anledning som ovan har tiden det tar till 

första auktorisationsprovet mätts, vilket har möjliggjort en jämförelse mellan samtliga 

respondenter och inte enbart mellan de som blivit godkända.  

• Vilket år skrev du auktorisationsprovet första gången? 
 

• Hur många gånger har du skrivit provet? 
 

Kodning - Antal skrivningar 

Antal skrivningar har kodats som en dummyvariabel: Skrivit provet en gång (1) Skrivit 

provet mer än en gång (0) 

 

Första auktorisationsprovet har kodats som en dummyvariabel: Första provet godkänd 

(1) Första provet inte godkänd (0) 

Underkänd innebär att respondenten antingen har blivit: (1) godkänd men skrivit provet 

mer än en gång (2) underkänd vid avläggandet av det senaste auktorisationsprovet 

(hösten 2014 i den här undersökningen). 

 

Tid till första auktorisationsprovet: Anges i antalet år från det att respondenten började 

sin akademiska revisorsutbildning till dess att det första auktorisationsprovet avlades. 

Tiden kan, som tidigare nämnt, inte understiga 8 år. 

 

Nuvarande byrå 

Ett resonemang om hur byrå har gjorts mätbart samt om varför byrå skulle kunna 

påverka auktorisationen, framfördes i avsnittet om oberoende variabler. Information om 

vid vilken byrå respondenten arbetade på då auktorisationsprovet skrevs, har kunnat 

utläsas från Revisorsnämndens register och det har därför inte behövt ställas någon 

fråga om det i enkäten. Byrå vid avläggandet av auktorisationsprovet har använts som 
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en kontrollvariabel eftersom att den kan ha påverkat respondentens möjligheter till att 

uppnå auktorisation.  

 

Kodning - Nuvarande byrå  

Nuvarande byrå har kodats som åtta olika dummyvariabler: 1. PwC (1) Inte PwC (0) 2. 

EY (1) Inte EY (0) 3. KPMG (1) Inte KPMG (0) 4. Deloitte (1) Inte Deloitte (0) 5. Grant 

Thornton (1) Inte Grant Thornton (0) 6. BDO (1) Inte BDO (0) 7. Mazars (1 Inte 

Mazars (0)  8. Övriga (1) Inte övriga (0) 

 

Kön 

Kön används traditionellt som en kontrollvariabel i undersökningar eftersom att man 

vill veta hur stor påverkan en individs kön har på den beroende variabeln. I tidigare 

studier där olika perspektiv av karriärutveckling har mätts, har det kunnat påvisas att 

kön har en inverkan på en individs karriärmöjligheter (Morley, Bellamy, Jackson, & 

O’Neill, 2002; Chia, 2003). Kön har därför använts som en kontrollvariabel i denna 

studie, då det inte har kunnat uteslutas att det inte skulle ha någon påverkan på 

auktorisationen. Information om respondentens kön fanns att tillgå i Revisorsnämndens 

register, vilket har inneburit att det inte ställts någon fråga om det.  

 

Kodning - Kön 

Kön har kodats som en dummyvariabel: Kvinna (1) Man (0) 

 

Ålder 

Ålder är, likt kön, en variabel som är intressant att beakta vid mätningar av den 

beroende variabeln (Morley, Bellamy, Jackson, & O’Neill, 2002; Chia, 2003). Eftersom 

att respondentens ålder har kunnat utläsas från Revisorsnämndens register, används 

även den som en kontrollvariabel.  

 

Kodning - Ålder 

Ålder: Anges i respondentens födelseår. 
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5.5 Bortfallsanalys 
Det ursprungliga registret från Revisorsnämnden innehöll 555 revisorer som avlagt 

auktorisationsprovet minst en gång. De revisorer som avlagt provet våren 2015 och 

hösten 2015 togs bort eftersom att uppgifterna inte stämde i dessa två listor, detta gjorde 

att informationen inte gick att förlita sig på. Antalet revisorer som togs bort från dessa 

två skrivningstillfällen uppgick till 241. Efter denna reduktion kvarstod 314 revisorer 

varav 51 av dessa hade avlagt provet mer än en gång under perioden (hösten 2013 – 

hösten 2014), dessa togs också bort. Av återstående 263 revisorer gick det enbart att få 

tag på 215 mejl-adresser som sedan har delgivits varsitt följebrev. På grund av att några 

revisorer bytt till annan byrå eller slutat, blev några av mejl-adresserna oanvändbara. 

Revisorerna uppgick efter denna reduktion till 136, varav samtliga har kontaktats via 

telefon. Det totala antalet fullständiga svar slutade på 76, vilket innebär att bortfallet 

blev 60. Främsta orsaken till bortfallet berodde på att respondenterna inte svarade i 

telefon, medan några av respondenterna tackade nej till att medverka.  

För att kunna generalisera vårt resultat mot populationen testade vi om det fanns någon 

signifikant skillnad mellan bortfallet och urvalet. Eftersom att det fanns en risk att 

bortfallet kunde överrepresenteras av de revisorer som blivit underkända på 

auktorisationsprovet, genomfördes ett chi-två test. Det gick inte att påvisa någon 

signifikant skillnad (p-värde = 0,50) mellan antalet underkända i bortfallet och antalet 

underkända i urvalet (bilaga 4, tabell 5.1). Därefter testades det ifall det förekom någon 

signifikant skillnad i könsfördelning mellan de som givit fullständiga svar mot de som 

uteblev. Ett chi-två test kunde påvisa att det fanns en signifikant skillnad (p-värde = 

0,02) mellan antalet kvinnor i bortfallet och antalet kvinnor i urvalet (bilaga 5, tabell 

5.2). Det sista testet genomfördes till syfte att åskådliggöra eventuella skillnader mellan 

byråer, det vill säga om det kunde vara så att bortfallet kunde överrepresenteras av en 

viss byrå. Chi-två testet påvisade inte någon signifikant skillnad (p-värde = 0,55) mellan 

någon särskild byrå i bortfallet och i urvalet (bilaga 6, tabell 5.3).  

5.6 Analysmetoder 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test tillämpas för att testa om en variabel är 

normalfördelad (Pallant, 2013). Efter att ha testat normalfördelningen för de beroende 

variablerna provresultat, tid till auktorisation samt godkänd/underkänd visade det sig att 
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endast provresultat var normalfördelad. Då en variabel antas vara normalfördelad, är det 

rimligt att tillämpa Independent-Samples T Test (Pallant, 2013). T-testen användes till 

syfte att påvisa signifikanta korrelationer mellan kontroll- och oberoende variabler, 

gentemot den beroende variabeln provresultat. En liknande analys gjordes för 

variablerna tid till auktorisation och godkänd/underkänd, men eftersom att materialet 

inte ansågs vara normalfördelat blev det tvunget att använda sig av icke-parametriska 

test (Körner & Wahlgren, 2005). Den beroende variabeln tid till auktorisation var en 

kvantitatativ variabel, vilket resulterade i att flertalet Mann Whitney U Test 

genomfördes (Pallant, 2010). Den sista beroende variabeln godkänd/underkänd var av 

kvalitativ karaktär, kodad 0-1. Vid sådana variabler bör ett chi-två test genomföras 

(Körner & Wahlgren, 2005). I detta fallet uppfyllde inte materialet de kriterier som ett 

chi-två test förutsätter, vilket resulterade i att fishers exakta test genomfördes (Körner & 

Wahlgren, 2005).  

Syftet med ovanstående tester var att bilda en uppfattning över det insamlade materialet, 

samt inhämta förståelse för vilka oberoende variabler som ansågs påverka de beroende 

variablerna. Vi tittade främst efter samband där p-värdet understeg signifikansnivån 5 

%, som enligt Körner och Wahlgren (2005) ger en fullt acceptabel tillförlitlighet, men 

uppmärksammade även samband på 10 %-nivån.  

Nästa steg i analysen innebar att hitta variabler som kunde förklara de beroende 

variablerna provresultat, tid till auktorisation och godkänd/underkänd. Variablerna 

provresultat och tid till auktorisation har båda kontinuerliga intervallskalor, vilket 

resulterade i att multipla linjära regressionsanalyser genomfördes (Pallant, 2013). För 

variabeln godkänd/underkänd, som kodats som en dummyvariabel, genomfördes istället 

en logistisk regressionsanalys.  

Kodningen för samtliga variabler genomfördes i kalkylprogrammet Microsoft Excel, 

och har sedan bearbetats och analyserats i statistik-verktyget IBM SPSS. 
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6. Empirisk analys 
Kapitlet inleds med beskrivande statistik, till syfte att tillhandahålla läsaren en 

förståelse om de variabler som är hänförliga till individens personlighet, utbildning, 

byrå och auktorisationsprov. De tre beroende variablerna, provresultat, tid till 

auktorisation och godkänd/underkänd, kommer därefter att behandlas separat till syfte 

att tillhandahålla läsaren slutsatser om vilka variabler det är som kan anses påverka 

auktorisationsprovet. För variablerna provresultat och tid till auktorisation genomförs 

det multipla linjära regressionsanalyser och på variabeln godkänd/underkänd tillämpas 

en logistisk regressionsanalys. Kapitlet avslutas med att sammanfatta de resultat, 

analyser och indikationer som tabellerna givit upphov till. 

 

6.1 Beskrivande statistik 
För att tillhandahålla läsaren en förståelse för de resultat och modeller som tagits fram, 

kommer detta kapitel inledas med beskrivande statistik. Den beskrivande statistiken 

anger sådana variabler som är hänförliga till respondentens auktorisationsprov, kön, 

ålder, utbildning och byrå.  

 
Variabler hänförliga till individens auktorisationsprov 

Av de totalt 136 uppringda respondenterna, kunde 76 fullständiga enkätsvar inhämtas. 

Beskrivande statistik påbörjas med att presentera antal skrivningstillfällen, provresultat 

och tid till auktorisation bland de respondenter som givit fullständiga svar. 

Nedanstående tabeller tillhandahåller läsaren en uppfattning över studiens tre beroende 

variabler (provresultat, tiden till auktorisation och godkänd/underkänd). 

I tabell 6.1 illustreras den kumulerade godkännandegraden bland samtliga respondenter, 

där det åskådliggörs för hur många av dessa som blev godkända vid sitt första, andra, 

tredje och fjärde skrivningstillfälle. Av samtliga 66 som blivit auktoriserade revisorer, 

har 18 av dessa varit tvungna att skriva provet mer än en gång för att uppnå 

auktorisation. Andelen godkända, bland de respondenter som givit fullständiga svar, 

uppgår till knappt 87 %, och andelen godkända bland de som inte givit fullständiga svar 

uppgår till drygt 91 %.  
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Tabell 6.1 Kumulerad fördelning över antalet godkända och underkända 
  
Antal skrivningstillfällen Godkänd Underkänd  
 
1:a skrivningstillfället 48      28  
2:a skrivningstillfället 60      16  
3:e skrivningstillfället 65      11  
4:e skrivningstillfället 66      10  
                                                           
Totalt   66      10  

 

I tabell 6.2 presenteras respondenternas provresultat. Medelvärdet anses i detta fall vara 

ett lämpligt mått, då det endast förekommer ett enstaka extremvärde. Respondenten har 

i genomsnitt uppnått 97.49 poäng. Respondenten kan, som tidigare nämnt, max uppnå 

150 poäng och gränsen för godkänt uppgår till 90 poäng. 

  

Tabell 6.2 Provresultat 
       
                         Antal       Minimum       Maximum     Medelvärde   Median       Standardavvikelse 
 
Provresultat 76               73                 122           97,49      96,50             10,029 

 

Vad avser tiden till auktorisation, går det att utläsa två extremvärden. Att ha med dessa, 

så kallade outliers, vid en genomsnittsberäkning skulle resultera i en snedvriden bild 

och istället har värden som överstiger 20 år exkluderats i samtliga analyser som berör 

respondentens tid till auktorisation. Istället för att ha ett maximivärde på 26 år, är det 

numera ett maximivärde på 14 år. Den nya beräkningen i tabell 6.3 påvisar att det i 

genomsnitt krävs 9,5 år, från och med att studierna påbörjas, till dess att man blir 

auktoriserad revisor.  

 

 Tabell 6.3 Tid till auktorisation (Värden över 20 år är exkluderade) 
       
            Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 
 
Tid till auktorisation     64      8 14 9,523 1,539  
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Variabler hänförliga till respondenten personligen  

I tabell 6.4 nedan, åskådliggörs könsfördelningen bland de respondenter som givit 

fullständiga svar på enkäten. Fördelningen generaliserar inte studiens urval eftersom att 

det, som tidigare påvisats vid framtagandet av chi-två test, föreligger en signifikant 

skillnad beträffande män och kvinnor i undersökningens bortfall. Däremot kan studiens 

könsfördelning antas spegla verkligheten, då 28,7 % av samtliga auktoriserade revisorer 

i Sverige är kvinnor (Revisorsnämnden, 2016e).  

 

Tabell 6.4 Könsfördelning  
 
Kön                  Antal Andel    
  
Män 53 69,7 %  
Kvinnor 23 30,3 %  
     
Totalt 76 100 %  

 

Tabell 6.5 påvisar åldersfördelningen bland de respondenter som svarat. 

Respondenterna är mellan 29-53 år och bland dessa förekommer det en relativt låg 

standardavvikelse, vilket inte är överraskande eftersom att de flesta respondenterna 

befinner sig inom sitt tidigare karriärskede då de avlägger auktorisationsprovet.  

 

Tabell 6.5 Åldersfördelning 
       

Antal       Min.          Max.          Medelvärde      Median        Standardavvikelse                 
 
Födelseår           76         1963           1987           1981,89           1983,00                 4,107    
 
 

Variabler hänförliga till utbildning  

Den oberoende variabeln i denna studie är utbildning och den har mätts genom att 

studera respondentens examensnivå. De olika examensnivåerna presenteras i tabell 6.6 

och är kategoriserade enligt följande fem nivåer: kandidat plus, magister, magister plus, 

master och master plus.  
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Tabell 6.6 Fördelning mellan examensnivåer 
     
Examensnivå Antal Andel 
  
Kandidat plus 15 19,8 % 
Magister 44 57,9 % 
Magister plus 13 17,1 % 
Master 3 3,9 % 
Master plus 1 1,3 % 
 
Totalt 76 100 % 

 

I tabellen påvisas det att majoriteten av respondenterna tillgodogjort sig en 

magisterexamen. Detta är inte förvånande eftersom att Revisorsnämnden tidigare, före 

2013, inte accepterade en vanlig kandidatexamen. De respondenter som innehar en 

kandidat plus har därför tillgodogjort sig de kurser som Revisorsnämnden föreskrev, 

och som tidigare inte innefattades av kandidatprogrammet. Eftersom att master och 

master plus endast uppgår till tre respektive en respondent, väljer vi att fortsättningsvis 

inte redogöra för dessa separat. Istället åsyftar vi att fortsättningsvis slå samman de 

examensnivåer som inte utgörs av en kandidat plus-examen till en egen variabel. Den 

nya variabeln benämns fortsättningsvis som minst magister, och i denna inryms 

samtliga respondenter som innehar en magister, magister plus, master och master plus. 

Den nya variabeln, minst magister, är numera kodad som noll och ett, där noll 

motsvarar examensnivån kandidat plus och ett motsvarar examensnivån minst magister. 

Den nya variabeln, minst magister, åskådliggörs nedan i tabell 6.7. 

 

Tabell 6.7  Ny fördelning mellan examensnivåer 
     
Examensnivå Antal Andel 
  
Kandidat plus 15 19,8 % 
Minst magister 61 80,2 % 
 
Totalt 76 100 % 

 

Beskrivande statistik för vid vilket lärosäte respondenterna har studerat, presenteras i 

tabell 6.8. Lärosätena var först fördelade efter 21 olika lärosäten men har numera 

sammanslagits enligt följande tre kategorier: högprestige, medelprestige och 

lågprestige. Som tabellen påvisar har majoriteten av samtliga magisterstudenter 
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tillgodogjort sig en magisterexamen genom högprestige, medan de som har tillgodogjort 

sig en kandidat plus-examen är relativt jämnt fördelade mellan de olika 

prestigenivåerna. I tabellen åskådliggörs det även för vart de som innehar en 

magisterexamen, inhämtat sin kandidatexamen; hög-, medel- eller lågprestige. Dessa är 

markerade med parenteser och är exkluderade vid summeringen.  

 

Tabell 6.8 Fördelning mellan prestige-lärosäte 
     
Prestige  Kandidat plus  Minst magister              Totalt 
 
Hög Magister  33                  33 
Medel Magister  15                  15 
Låg Magister  13                  13 
Hög Kandidat  6  (34)                6 
Medel Kandidat  4  (24)                4 
Låg Kandidat  5  (18)                5 
 
Totalt  15  61               76 

 

Variabler hänförliga till byrå  

I tabell 6.9 åskådliggörs vilken revisionsbyrå respondenterna representerade, vid 

avläggandet av auktorisationsprovet. 

 
 
Tabell 6.9 Byråfördelning 
 
Byrå   Antal Andel 
 
PwC   9 11,8 % 
EY   19 24,9 % 
KPMG   6 7,9 % 
Deloitte   10 13,2 % 
Grant Thornton   6 7,9 % 
BDO   5 6,6 % 
Mazars   4 5,3 % 
Övrig byrå   17 22,4 % 
   
Totalt   76 100 % 

 

Fortsättningsvis kommer de fyra och de sju största byråerna att sammanslås i två 

kategorier, till syfte att jämföra utfallet vid auktorisationsprovet mellan små och stora 

byråer. Det är korrekt att säga att denna fördelning, mellan stora och små byråer, kan 
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anses generalisera studiens urval. Av de respondenter som givit fullständiga svar, var 

det cirka 77 % som tillhörde Big 7 och resterande arbetade på mindre byråer. Av 

samtliga respondenter som svarade var det 58 % som arbetade på Big 4. Bland de 

respondenter som inte givit fullständiga svar var det cirka 72 % som tillhörde Big 7. En 

sammanslagning mellan de som svarat och de som inte svarat, påvisar att 75 % av 

urvalet tillhör Big 7 och 58 % Big 4. Den nya byråfördelningen åskådliggörs nedan i 

tabell 6.10. 

 

Tabell 6.10 Kumulerad byråfördelning 
 
Byrå   Antal Andel 
 
Big 4   44 57,9 % 
Big 7   59 77,6 % 
Övrig byrå   76 100 % 
   
Totalt   76 100 % 
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6.2 Korrelationsmatris 
Innan det empiriska materialet testas genom multipel och logistisk regressionsanalys, 

skapas en korrelationsmatris. Korrelationsmatrisen kan indikera och mäta samband 

mellan studiens samtliga variabler (Pallant, 2010). Matrisen är, i hierarkisk ordning, 

fördelad efter beroende variabler, oberoende variabler och kontrollvariabler. 

Korrelationsmatrisen kommer att redovisas i detta avsnitt, och inte i appendix, då den 

anses vara av central betydelse för läsaren.   

 

Tabell 6.11 Korrelationsmatris 
   

     
** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 

 

 

Vad man bland annat kan utläsa från korrelationsmatrisen är att det förekommer ett 

signifikant samband mellan Big 7, Big 4, mindre byråer samt etnicitet gentemot den 

beroende variabeln provresultat. Gentemot den beroende variabeln, tid till auktorisation, 

går det att påvisa signifikanta samband gentemot Big 7, mindre byråer och etnicitet. 

Den tredje beroende variabeln, godkänd, är signifikant då den korrelerar med Big 7, Big 

4, mindre byråer, minst magister och etnicitet. Då minst magister korrelerar med 

godkänd, resulterar detta i en positiv korrelationskoefficient och tolkningen torde därför 

bli att de som innehar en minst magister-examen blir godkända i högre utsträckning än 

de som inte innehar en minst magister-examen. P-värdet för dessa examensnivåer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1
2 -0,244* 1
3 0,586** - 1
4 0,309** -0,250* 0,352** 1
5 0,220† -0,119 0,299** 0,629** 1
6 0,051 -0,090 -0,003 0,266* -0,581** 1
7 -0,309** 0,250* -0,352** -1** -0,629** -0,266* 1
8 0,081 -0,155 0,198† 0,368** 0,180 0,163 -0,368** 1
9 -0,036 -0,305* 0,027 0,152 0,048 0,099 -0,152 0,368** 1
10 0,092 0,195 -0,003 0,028 0,021 0,003 -0,028 0,246* -0,434** 1
11 0,037 0,136 0,185 0,011 0,062 -0,065 -0,011 0,150 -0,348** -0,236* 1
12 0,007 -0,178 -0,041 0,165 0,071 0,086 -0,165 0,047 0,760** -0,446** -0,359** 1
13 0,012 0,002 -0,154 -0,179 -0,109 -0,052 0,179 0,052 -0,424** 0,730** -0,323** -0,611** 1
14 -0,021 0,197 0,217† 0,002 0,036 -0,043 -0,002 -0,113 -0,426** -0,276* 0,773** -0,501** -0,378** 1
15 0,008 -0,075 -0,037 0,089 -0,071 0,180 -0,089 0,219† 0,308** -0,019 -0,119 0,224† -0,072 -0,183 1
16 0,222† -0,212† 0,374** 0,330 0,315** -0,045 -0,330** 0,045* 0,041 -0,045 -0,058 0,050 -0,044 -0,011 -0,050 1
17 -0,033 -0,050 0,045 0,069 0,076 -0,023 -0,069 0,161 0,182 -0,023 0,002 0,106 -0,031 -0,090 0,115 0,255* 1
18 0,119 -0,079 0,002 0,010 0,272* -0,327** -0,010 -0,177 0,116 -0,327** -0,017 0,271* -0,201† -0,098 -0,099 0,226* 0 1

1. = Provresultat 7. = Mindre byrå 13. = Kandidat medel
2. = Tid till auktorisation 8. = Minst magister 14. = Kandidat låg
3. = Godkänd 9. = Magister hög 15. = Storstad
4. = Big 7 10. = Magister medel 16. = Svensk
5. = Big 4 11. = Magister låg 17. = Erfarenhet
6. = Medelbyrå 12. = Kandidat hög 18. = Kvinna
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betecknas med ett kors, eftersom att de överstiger signifikansnivån på 5 % men 

understiger 10 %. Korrelationsmatrisen indikerar även att val av byrå, framförallt Big 7 

och mindre byrå, är av avgörande betydelse för respondentens provresultat, tid till 

auktorisation samt betyg. Dessa byråer samvarierar signifikant gentemot de beroende 

variablerna och vid två av fallen betecknas de med två stjärnor, vilket innebär att 

korrelationens p-värde understiger en signifikansnivå på 0,01. Vid korrelation mot den 

beroende variabeln tid till auktorisation förekommer det ett signifikant samband som 

motsvarar 0,043, variabeln har då betecknats med en stjärna. Tolkningen av den 

bivariata analysen blir således att det förekommer en kedja mellan studiens 

kontrollvariabler, oberoende variabel och beroende variabler. Eftersom att den 

oberoende variabeln, utbildning, inte signifikant korrelerar med de beroende 

variablerna, provresultat, tid till auktorisation och godkänd/underkänd, resulterar detta i 

att korrelationsmatrisen förkastar studiens hypoteser.  

Vad avser korrelationen mellan kontrollvariablerna och de oberoende variablerna, 

förekommer där också signifikanta samband. Korrelationsmatrisen indikerar att de som 

tillgodogjort sig en minst magister-examen tenderar att arbeta i storstäder, svenskar 

tenderar att börja arbeta på Big 4 och/eller Big 7 och likaså finns det ett positivt 

signifikant samband mellan kvinnor och Big 4. De mest relevanta signifikanta 

sambanden, som berör de oberoende variablerna, är att de som tillgodogjort sig en 

kandidat plus-examen tenderar att börja arbeta på mindre byråer, medan de som istället 

har en minst magister-examen blir anställda på Big7. För de två sistnämnda 

korrelationerna, är p-värdet 0,001 och betecknas med två stjärnor. Det föreligger ingen 

signifikant korrelation mellan lärosäten som klassificeras som högprestige och Big 7, 

men däremot så är det en del lärosäten som korrelerar med de mindre byråerna. 

Exempelvis så påvisas det signifikanta samband mellan Södertörn Högskola, Högskolan 

Skövde och Övriga lärosäte gentemot mindre byråer. Dessa lärosäten har kategoriserats 

som lågprestige och tolkningen torde vara att de studenter som studerat vid lågprestige, 

söker sig till mindre byråer i större utsträckning än övriga lärosäten.  

6.3 Provresultat 
För att kunna genomföra en multipel linjär regression avseende respondenternas 

provresultat, måste det först ges en förståelse för de variabler som finns att tillgå. Den 

beroende variabeln provresultat kan antas vara normalfördelad, då bland annat antalet 
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observationer uppfyller kravet för normalfördelning (Körner & Wahlgren, 2005). I 

SPSS kan man genom One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test åskådliggöra om 

materialet är normalfördelat eller inte (Pallant, 2010). P-värdet för den beroende 

variabeln provresultat (0,079) överstiger signifikansnivån (0,05), vilket indikerar att 

materialet är normalfördelat. Vid sådant material, är det lämpligt att använda sig av t- 

test (Pallant, 2010).  

6.3.1 T-test 

T-testen i tabell 6.12 har utförts separat för samtliga kontroll och oberoende variabler, 

till syfte att inhämta förståelse för vilka variabler som signifikant samvarierar med 

provresultatet (Pallant, 2010). T-test utförs på följande variabler: examensnivå, 

prestigeskola, byrå, etnicitet, erfarenhet och kön. 

 

Tabell 6.12 T-test: Provresultat 
       
Variabler  Antal Medel Sig.  Standardavvikelse 
       
 Minst magister 61 98,05 ,448 9,036 
Examensnivå 
 Kandidat plus 15 95,20 ,448 13,487 
  

Magister hög 33 97,52 ,983 9,773  
 Magister medel 15 98,73 ,594 9,838 
 Magister låg 13 
Prestigeskola 
 Kandidat hög 34 97,53 ,974 10,276 
 Kandidat medel 24 97,17 ,851 11,794 
 Kandidat låg 18 97,83 ,868 7,090 
       
 The Big 7 59 99,27 ,019* 8,672 
 The Big 4 44 99,50 ,049** 8,604 
Byrå 
 Medelbyrå 15 98,60 ,635 9,140 
 Mindre byrå 17 91,29 ,019** 12,097 
   
       
Etnicitet  Svensk 68 98,32 ,086† 9,647 
  
       
Erfarenhet             Ja      27 97,63 ,927 10,598 
 
     
Kön Kvinna 23 99,13 ,350 12,556 
  
       
   

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
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Vad avser examensnivåerna (numera betecknade kandidat plus och minst magister), 

kunde det inte påvisas något signifikant samband gentemot provresultat. Tolkningen av 

detta är att utbildning inte kan anses påverka individens provresultat. Trots det, 

indikerar t-testet att individen uppnår ett högre provresultat, i genomsnitt, då han eller 

hon minst har tillgodogjort sig en magister. 

De separata t-test som mäter huruvida prestigeskolor samvarierar med individens 

provresultat, har inte heller kunnat påvisa någon signifikans. Om individen tillgodogjort 

sig sin kandidat plus-examen och/eller minst magister-examen på ett lärosäte som anses 

vara hög-, medel- eller lågprestige, har ingen betydelse vad avser dennes provresultat.  

Däremot så är det tydligt att respondenter som arbetar inom Big 7 får högre provresultat 

än de som arbetar på de mindre byråerna. Likaså går det att påvisa att de inom Big 4 får 

ett högre provresultat, i relation till de som arbetar på mindre byråer. I genomsnitt får 

den som arbetar på Big 4 99,5 poäng på provet medan de som inte arbetar på Big 4 

endast får 94,72 poäng i genomsnitt. Ännu starkare samband föreligger mellan de som 

arbetar inom Big 7, i relation till de som arbetar på de övriga byråerna. 

Genomsnittsresultatet för det förstnämnda uppgår till 99,27 poäng, medan de som 

befinner sig på mindre byråer än Big 7 endast har ett genomsnittsresultat som uppgår till 

91,29 poäng. Vid test av medelbyråerna (GT, BDO och Mazars) föreligger det inte 

något signifikant samband med provresultat. Detta tyder på att det är Big 4 som har den 

största påverkan på det höga provresultat som Big 7 representerar.  

När det studeras huruvida respondentens etnicitet korrelerar med dennes provresultat, så 

föreligger det ett signifikant samband mellan variablerna. De respondenter som per 

definition är svenskar, uppnår högre provresultat jämfört med de som inte är svenskar. 

Svenskar uppnår i genomsnitt 98,32 poäng, medan icke-svenskar endast uppnår 90,38 

poäng i genomsnitt.  

Det råder inget signifikant samband mellan provresultat och individens tidigare 

erfarenhet av redovisning och/eller revision.  

Det finns en skillnad i genomsnittsresultat mellan kvinnor och män. Kvinnorna har i 

genomsnitt uppnått 99,13 poäng medan männen endast uppnått 96,77 poäng. Skillnaden 

kan däremot inte betraktas vara signifikant och troligtvis har den stora spridningen 

bland kvinnornas provresultat en avgörande inverkan på det. Däremot så förekommer 
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det, som tidigare nämnt, en hög positiv korrelation mellan kvinnor och Big 4. Som 

också nämnts tidigare, föreligger det ett signifikant positivt samband mellan Big 4 och 

provresultat. En antydan torde vara att kvinnor börjar arbeta på Big 4, vilket resulterar i 

ett högre provresultat.   

Som tabell 6.11 påvisade så förekom det signifikanta samband då respondenten 

arbetade på Big 7, Big 4, en mindre byrå och/ eller om han eller hon, per definition, var 

svensk.  

Vid val av signifikansnivå, används Equal variances assumed när Levene’s Test for 

Equality of Variances Sig. överstiger 0,5. Då samma Sig. understiger 0,5 tillämpas 

istället signifikansnivån som följer av Equal variances not assumed (Pallant, 2010). För 

samtliga signifikanta variabler i tabell 6.12, är det endast variabeln mindre byrå som 

resulterar i ett lägre provresultat (91,29 poäng) jämfört med medelvärdet. Medelvärdet 

bland respondenternas provresultat är, som tidigare nämnt, 97,49 poäng.  

6.3.2 Multipel linjär regression – Provresultat 
Tabell 6.13 Multipel linjär regression - Provresultat (poäng)  
       
Variabler  Stand. Beta Standardfel VIF 
Minst magister  ,055 3,323 1,421 
Big 7  ,278* 3,053 1,316  
Svensk  ,145 4,069 1,267  
Kvinna  ,097 2,582 1,144   
Erfarenhet  -,052 2,461 1,127  
Magister hög  -,068 2,474 1,221  
Konstant  87,355** 4,055  
F-värde  1,941† 
Justerad R²  ,144 
VIF-värde, högsta 1,421 
N=76 

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
 

I tabell 6.13 åskådliggörs en multipel linjär regression med provresultat som beroende 

variabel. Modellens p-värde uppgår till 0,086, vilket innebär att modellen som helhet 

kan anses vara relativt signifikant eftersom att signifikans brukar anges vid p-värden 

under 0,05 (Pallant, 2010). Justerad R² påvisar att de variabler som inryms i modellen, 

kan förklara den beroende variabeln, provresultat, till 14,4 % (Pallant, 2010). Vid 

genomförande av One-Sample Kolomogorov-Smirnov Test, påvisas det att residualerna 

är normalfördelade eftersom att p-värdet uppgår till 0,200. Detta indikerar, liksom 

modellens signifikansnivå, att modellen är tillförlitlig (Pallant, 2010). 
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Examensnivån, i detta fallet minst magister, påvisar inget signifikant samband med 

provresultat. Tolkningen av detta blir således att respondentens examensnivå inte 

påverkar dennes provresultat.  

Däremot så konstateras det att p-värdet för variabeln Big 7 är enstjärnig, vilket indikerar 

att det föreligger ett relativt starkt samband mellan denna variabel och provresultat. 

Betavärdet för kontrollvariabeln Big 7 uppgår till 6,658, vilket tolkas som att 

respondentens provresultat ökar med 6,658 poäng givet att resterande variabler, som 

inryms i modellen, är konstanta (Körner & Wahlgren, 2005).  

Som tidigare konstaterats så förekommer det ett signifikant samband mellan Big 7 och 

svensk, mellan minst magister och Big 7, samt mellan minst magister och magister hög. 

Dock så kan korrelationen inte antas vara så stark att det skulle föreligga 

multikollinearitet mellan variablerna. Enligt Djurfeldt och Barmark (2011) föreligger 

multikollinearitet då variabelns VIF-värde överstiger 2,5, men enligt Pallant (2010) är 

den kritiska gränsen vid 10. Multikollinearitet uppstår då variabler är så starkt 

korrelerade med varandra, så att innebörden av variablerna nästan är detsamma (Körner 

& Wahlgren, 2005).  

Det standardiserade betavärdet används för att åskådliggöra hur starkt ett samband är 

och ifall variabeln har en positiv eller negativ lutning på den beroende variabeln 

(Pallant, 2010). Exempelvis så går det att statistiskt påvisa att respondentens 

provresultat ökar då han eller hon arbetar på Big 7 (Körner & Wahlgren, 2005).  

Det signifikanta positivt korrelerade sambandet som föreligger mellan minst magister, 

svensk och Big 7 är av central betydelse för denna analys. Korrelationsmatrisen 

indikerar att de som innehar en minst magister-examen börjar arbeta på Big 7, medan de 

som endast innehar en kandidat plus-examen istället blir anställda på de mindre 

byråerna (se modell 6.1). Sambandet (0,001) mellan minst magister och Big 7 betecknas 

med två stjärnor, vilket antyder att de är högt korrelerade. Likaså betecknas 

korrelationen mellan svensk och Big 7 med två stjärnor. Eftersom att det föreligger ett 

signifikant samband mellan den beroende variabeln provresultat och kontrollvariabeln 

Big 7, samt ett positivt signifikant samband mellan minst magister och Big 7 kan man 

antyda att det är minst magister-respondenter som arbetar på Big 7 och därmed uppnår 

högre provresultat. Samma indikation gäller för kandidat plus-respondenter och mindre 

byråer, då det förekommer ett lika signifikant samband mellan mindre byråer och 
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provresultat. De respondenter som arbetar på mindre byråer torde främst vara kandidat 

plus-respondenter, som därför uppnår lägre provresultat. 

Ovanstående argumentation är endast baserad på indikationer och antydningar. Det går 

således inte att fastslå ett signifikant samband mellan minst magister och provresultat, 

utan endast mellan Big 7 och provresultat. Likaså kan man inte, med säkerhet, dra 

slutsatsen att kandidat plus-respondenter uppnår sämre provresultat. Den enda slutsatsen 

som statistiskt kan säkerställas är att respondentens val av byrå, är av central betydelse 

för deras provresultat.  

6.4 Tid till auktorisation  
Den andra beroende variabeln är tid till auktorisation. Som påvisats i tabell 6.1 är det 

endast 66 respondenter som klarat provet, vilket innebär att det endast är de som kan 

undersökas vid mätning av denna variabel. Därefter exkluderas två respondenter då de 

anses vara så kallade outliers, vilket resulterar i att totalt 64 observationer kan 

undersökas (Pallant, 2010).  

Tid till auktorisation uppfyller inte de kriterier som normalfördelningsregeln förutsätter, 

och vid genomförande av One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test påvisas det ett p-

värde som motsvarar 0,00. Detta indikerar att materialet inte kan betraktas som 

normalfördelat. Eftersom att materialet understiger 0,05 och därmed inte kan antas vara 

normalfördelat, måste icke-parametriska test genomföras. Ett Mann-Whitney U Test är 

tillämpligt eftersom att denna variabel är kvantitativ och materialet är på ordinalskala, 

vilket resulterar i att data kan rangordnas (Pallant, 2010).  

6.4.1 Mann-Whitney U Test 

Till syfte att påvisa vilka oberoende- och kontrollvariabler som har ett signifikant 

samband med individens tid till auktorisationen, genomförs flertalet Mann-Whitney 

test. Följande kontroll- och oberoende variabler testas separat gentemot den beroende 

variabeln, tid till auktorisation: examensnivå, prestigeskola, byrå, etnicitet, erfarenhet 

och kön.   
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Tabell 6.14 Mann-Whitney U Test - Tid till auktorisation 
       
Variabler  Antal Sig.   
       
 Minst magister 54 ,211 , 
Examensnivå 
 Kandidat plus 10 ,211  
  

Magister hög 29 ,014*   
 Magister medel 14 ,116 
 Magister låg 12 ,238 
Prestigeskola 
 Kandidat hög 3 ,150 
 Kandidat medel 2 ,989 
 Kandidat låg 5 ,112 
       
 The Big 7 55 ,044* 
 The Big 4 42 ,339 
Byrå 
 Medelbyrå 13 ,466 
 Mindre byrå 9 ,044* 
       
Etnicitet  Svensk 64 ,094† 
 
       
     
Erfarenhet  Ja 23 ,684 
  
     
 
Kön Kvinna 19 ,523 
     
       
   

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
 
Precis som vid den första beroende variabeln, provresultat, så påvisas det inget 

signifikant samband mellan variabeln minst magister och tid till auktorisation. Detta 

innebär således att tiden till auktorisation inte korrelerar med att individen tillgodogjort 

sig en minst magister-examen. Det råder inte heller någon signifikans mellan en 

kandidat plus-examen och tiden till auktorisation.  

Vid de separata Mann-Whitney U Testen som mäter huruvida olika prestigeskolor 

samvarierar med tiden till auktorisation, förekommer det ett signifikant samband. Om 

respondenten tillgodogjort sig en magisterexamen genom ett lärosäte som kategoriserats 

som högprestige, så har detta en signifikant inverkan på dennes tid till auktorisation. 

Däremot så kan det inte påvisas någon signifikans beträffande de andra 

prestigenivåerna, och inte heller ifall respondenten tillgodogjort sig en kandidat plus-

examen genom ett lärosäte som anses vara högprestige. En logisk förklaring till detta 
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kan tänkas vara att antalet observationer, bland de som endast tillgodogjort sig en 

kandidat plus-examen och blivit godkända på provet, är för få.  

Precis som vid den beroende variabeln provresultat, anses val av revisionsbyrå 

signifikant samvariera med respondentens tid till auktorisation. Skillnaden gentemot 

den tidigare beroende variabeln, provresultat, är att det numera endast är Big 7 och de 

mindre byråerna som signifikant korrelerar med respondentens tid till auktorisation.   

Det föreligger däremot ett signifikant samband, på 10 %-nivån, då individen per 

definition är svensk. Detta är ingen överraskning med tanke på att det tidigare indikerats 

en hög korrelation mellan svenskar och Big 7. Eftersom det förekommer ett signifikant 

samband mellan Big 7 och tiden till auktorisation, är det logiskt att det föreligger ett 

signifikant samband mellan etnicitet och tid till auktorisation.  

Tabell 6.14 kan inte påvisa något signifikant samband mellan respondentens tidigare 

erfarenhet av redovisning och/eller revision och tid till auktorisation. Inte heller går det 

att påvisa någon signifikant skillnad mellan respondentens kvinnor och män. 

6.4.2 Multipel linjär regression – Tid till auktorisation 

Den multipla linjära regressionstabellen nedan uppvisar ett p-värde som motsvarar 

0,026, vilket innebär att modellen som helhet betraktas som signifikant. De variabler 

som inryms i modellen kan till 21,0 % förklara tiden till auktorisation. Enligt Djurfeldt 

och Barmark (2011) så förekommer det ingen multikollinearitet mellan variablerna 

minst magister och magister hög, eftersom att VIF-värdet inte är i närheten av 2,5. Detta 

är särskilt förvånande eftersom att de som innehar en minst magister-examen, sannolikt 

kan ha tillgodogjort sig en sådan på ett lärosäte som betraktas vara högprestige. Det bör 

även nämnas att residularerna för denna beroende variabel, inte är normalfördelade, 

trots exkluderingen av outliers. Innebörden av detta blir att modellen bör tolkas med 

försiktighet, trots att modellen som helhet påvisar signifikans.  
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Tabell 6.15 Multipel linjär regression - Tid auktorisation (år)  
       
Variabler  Stand. Beta Standardfel VIF 
Minst magister  -,036 1,058 1,303 
Big 7  -,375* ,989 1,137  
Svensk  ,006 1,530 1,115  
Kvinna  ,120 ,796 1,122   
Erfarenhet  ,023 ,751 1,092  
Magister hög  -,203 ,787 1,278  
Konstant  12,987** 1,608  
F-värde  2,617* 
Justerad R²  ,210 
VIF-värde, högsta 1,303 
N=64 

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
 
Tabell 6.15 påvisar att Big 7 är av central betydelse för tabellens signifikans, utan denna 

kontrollvariabel är tabellen inte relevant (bilaga 7, tabell 6.16). Big 7 har ett p-värde 

som understiger signifikansnivån på 1 %, samt ett negativt standardiserat betavärde. 

Tolkningen av detta innebär att det statistiskt kan säkerställas att de respondenter som 

arbetar på Big 7, har kortare tid till auktorisationen jämfört med de respondenter som 

arbetar på mindre byråer (Körner & Wahlgren, 2005). Mer specifikt torde den som 

arbetar på Big 7 uppnå auktorisationen redan efter 9,894 år (12,897 – 3,003), eftersom 

att variabelns betavärde motsvaras av -3,003. Denna indikation gäller endast om 

resterande variabler inom modellen är konstanta (Körner & Wahlgren, 2005).  

Som tidigare indikerats, förekommer det ett signifikant positivt samband mellan Big 7 

och minst magister. Korrelationen indikerar att de som innehar en minst magister-

examen arbetar på Big 7, och de som innehar en kandidat plus-examen arbetar på 

mindre byråer. Det går därför att antyda, men inte statistiskt säkerställa, att de individer 

som minst tillgodogjort sig en magisterexamen, blir auktoriserade på kortare tid än de 

som endast har en kandidat plus-examen.  

6.5 Godkänd/Underkänd 

Den tredje och sista beroende variabeln i denna studie är godkänd/underkänd. 

Godkänd/underkänd anses inte uppfylla de förutsättningar som krävs för att variabeln 

ska betraktas som normalfördelad, eftersom att variabeln är kvalitativ (Körner & 

Wahlgren, 2005). Antalet observationer för denna variabel uppgår till 66 eftersom syftet 

är att endast observera de respondenter som uppnått betyget godkänt på 

auktorisationsprovet.  
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Vid kvalitativa dummy-variabler är det lämpligt att använda sig av ett icke-parametriskt 

test, mer specifikt bör ett chi-två test tillämpas (Körner & Wahlgren, 2005). Dock kan 

ett chi-två test inte tillämpas i denna studie, eftersom att de som har kodats 0 

(underkänd) endast motsvarar 10 observationer. Ett chi-två test skulle därmed resultera i 

att mer än 20 % av cellerna understiger frekvensen 5, vilket skulle innebära att man 

åsidosätter de kriterier som testet förutsätter (Körner & Wahlgren, 2005). Vid test där 

mer än 20 % av cellerna understiger 5, är det istället lämpligt att använda sig av fishers 

exakta test (Körner & Wahlgren, 2005).   

6.5.1 Fishers exakta test 

Fishers exakta test genomförs separat för flertalet kontroll och oberoende variabler, till 

syfte att inhämta förståelse för vilka variabler som signifikant samvarierar med 

variabeln godkänd/underkänd (Pallant, 2010). Testet åskådliggörs i tabell 6.17 och 

genomförs på följande variabler: examensnivå, prestigeskola, byrå, etnicitet, erfarenhet 

och kön. 

Tabell 6.17 Fishers exakta test - Godkänd 
       
Variabler  Antal Sig.   
       
 Minst magister 55 ,101  
Examensnivå 
 Kandidat plus 11 ,101  
  

Magister hög 29 1,000   
 Magister medel 14 1,000  
 Magister låg 12 ,193 
Prestigeskola 
 Kandidat hög 29 ,745 
 Kandidat medel 19 ,272 
 Kandidat låg 18 ,105 
       
 The Big 7 55 ,007** 
 The Big 4 42 ,014* 
Byrå 
 Medelbyrå 13 1,000 
 Mindre byrå 11 ,007** 
       
Etnicitet  Svensk 62 ,009** 
 
 
Erfarenhet  Ja 24 1,000 
  
     
Kön Kvinna 20 1,000    
       

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
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Vid genomförande av fishers exakta test påvisas det inte något signifikant samband 

mellan respondentens examensnivå och den beroende variabeln godkänd/underkänd. 

Hade sambandet varit signifikant så hade det statistiskt kunnat säkerställas att 

examensnivå påverkar betyget. I detta fall är p-värdet (0,101) nära signifikansnivån på 

10 %, vilket skulle kunna indikera att examensnivån korrelerar med 

godkänd/underkänd. 

Om respondenterna har studerat vid lärosäten som kategoriseras som låg-, medel-, eller 

högprestige, spelar ingen roll för om de blir godkända vid auktorisationsprovet. Lägst p-

värde (0,105) åskådliggörs då respondenten inhämtat sin kandidat plus-examen genom 

ett lärosäte som betraktas vara lågprestige. Eftersom att p-värdet inte understiger den 

högsta signifikansnivån (10 %) så kan det inte fastslås något signifikant samband 

mellan betyg och lärosäte. Däremot så indikerar ett lärosäte som antas vara lågprestige, 

en viss korrelation med variabeln godkänd/underkänd.  

Likväl som vid tidigare beroende variabler (provresultat och tid till auktorisation), så 

förekommer det ett signifikant samband mellan betyget godkänd och val av 

revisionsbyrå. Big 7 och mindre byråer betecknas med två stjärnor eftersom att p-värdet 

(0,007) understiger signifikansnivån på 1 %, och Big 4 betecknas med en stjärna 

eftersom att p-värdet (0,014) överstiger 1 % men understiger signifikansnivån på 5 %. 

Tolkningen blir således, liksom tidigare, att val av revisionsbyrå har en signifikant 

påverkan på om respondenten blir godkänd vid avläggandet av auktorisationsprovet. 

Variabeln etnicitet har betecknats med två stjärnor eftersom att p-värdet (0,009) 

understiger signifikansnivån på 1 %. Innebörden är således att individens etnicitet 

korrelerar med dennes betyg. De som per definition är svenskar, är positivt korrelerade 

med betyget godkänt och de med utländsk bakgrund är positivt korrelerade med betyget 

underkänt (se tabell 6.11). Tolkningen torde vara att svenskar uppnår godkänt i högre 

utsträckning än de med utländsk bakgrund.  

Beroende på om individen har tidigare erfarenhet av redovisning och/eller revision, 

spelar ingen roll för dennes betyg. Likaså förekommer det ingen signifikant skillnad 

mellan kvinnor och män. 
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6.5.2 Logistisk regression 

Den logistiska regression som utgörs av kontroll- och oberoende variabler förutsäger 

varför 88,2 % av respondenterna blir rätt klassificerade, medan den naiva 

klassificeringen åskådliggör den första tabellens klassificering. Genom att redovisa både 

den naiva och den rätta klassificeringen kan man se hur många observationer den rätta 

lyckades att förändra (Pallant, 2010). Hosmer och Lemeshow-testet anses vara det mest 

tillförlitliga testet vid logistisk regression och ett värde (0,362) som överstiger 0,05 

indikerar att regressionen anses vara användbar (Pallant, 2010). Nagelkerke R² kan 

betraktas som regressionens förklaringsgrad och denna uppgår till 0,297, vilket innebär 

att de variabler som inryms inom regressionen kan antas förklara den beroende 

variabeln, godkänd, till 29,7 % (Pallant, 2010). Chi-två-värdet motsvarar sannolikheten 

att bli godkänd, baserat på vad vi vet om de kontrollvariabler och den oberoende 

variabel som inryms i tabellen. 

 

Tabell 6.18 Logistisk regression - Godkänd  
 
Variabler  B-koefficient  Standardfel    
    
Minst magister  ,806 1,063 
Big 7  1,255 ,894 
Svensk  2,295* 1,115  
Kvinna  -,401 ,939 
Erfarenhet  -,469 ,919 
Magister hög  -,164 ,900 
Konstant 
Hosmer och Lemeshow  ,362 
Nagelkerke R²  ,289 
Modell Chi-två  12,907* 
Naiv klassificering 86,8 % 
Rätt klassificierade 88,2 %  
N=66 
       

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
 
Det går, liksom vid tidigare regressioner, inte att statistiskt säkerställa något signifikant 

samband mellan respondentens examensnivå och betyg. Däremot så påvisas det att 

etnicitet signifikant samvarierar med variabeln godkänd/underkänd. B-koefficienten för 

variabeln svensk är positivt signifikant, vilket innebär att de respondenter som per 

definition är svenskar uppnår betyget godkänt i större utsträckning än icke-svenskar. Att 

tabell 6.18 påvisar en signifikans mellan svensk och godkänd/underkänd bör, i vår 

mening, tolkas med försiktighet eftersom att antalet observationer (8 icke-svenskar) kan 
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betraktas som för få. Standardfelet för variabeln svensk uppgår till 1,115, vilket kan 

tänkas bero på en hög varians på grund av det låga antalet observationer.   

6.6 Sammanfattning 
Syftet med detta kapitel var att besvara undersökningens hypoteser; (1) ett års extra 

akademisk utbildning resulterar i ett högre provresultat på auktorisationsprovet (2) ett 

års extra akademisk utbildning resulterar i en högre sannolikhet att bli godkänd på 

auktorisationsprovet (3) ett års extra akademisk utbildning resulterar i att 

auktorisationsprovet uppnås på kortare tid. För att besvara hypoteserna har flertalet 

tester, genom statistik-verktyget SPSS, genomförts.  

På den första beroende variabeln, provresultat, genomfördes det flertalet t-test. Testen 

påvisade att provresultat signifikant samvarierade med Big 7, Big 4, mindre byrå och 

etnicitet. Vid genomförandet av den multipla linjära regressionen inrymdes följande 

kontroll- och oberoende variabler: minst magister, Big 7, svensk, magister hög, storstad, 

kvinna och erfarenhet. Av dessa var det endast Big 7 som signifikant korrelerade med 

respondentens provresultat, och tolkningen blev således att de som arbetade på Big 7 

uppnådde ett högre provresultat. 

Vid den andra beroende variabeln, tid till auktorisation, upprättades Mann Whitney U 

Test. Testen påvisade att respondentens tid till auktorisation signifikant samvarierade 

med följande variabler: magister hög, Big 7, mindre byrå och etnicitet. Eftersom att 

även tiden till auktorisation var en kvantitativ variabel, genomfördes multipel linjär 

regression. Big 7 betecknades med två stjärnor, vilket resulterade i att regressionen som 

helhet blev signifikant. Betavärdet på variabeln var negativ, vilket innebar att de som 

arbetat på Big 7 uppnådde auktorisationen på kortare tid än de som arbetat på mindre 

byråer. Residualerna kunde inte betraktas som normalfördelade, detta påverkade 

materialets tillförlitlighet negativt. 

Studiens sista beroende variabel, godkänd/underkänd, kodades som en dummy-variabel 

vilket borde ha medfört att flertalet chi-två tester skulle ha upprättats. Eftersom att 

förutsättningarna för ett chi-två test inte var uppfyllda, genomfördes istället fishers 

exakta test. Fishers exakta test påvisade att variabeln godkänd/underkänd signifikant 

samvarierade med Big 7, Big 4, mindre byrå och etnicitet. Eftersom att 

godkänd/underkänd var en kvalitativ variabel, genomfördes logistisk regressionsanalys. 
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Analysen kunde påvisa signifikans mellan den beroende variabeln godkänd, och 

kontrollvariabeln etnicitet. Indikationen var att de som per definition var svenskar, 

uppnådde betyget godkänt i högre utsträckning än de som inte var svenskar. På grund 

av alldeles för få icke-svenskar, valdes att betrakta denna signifikans med försiktighet. 

Det har påvisats att Big 7 signifikant resulterat i en positiv korrelation med 

respondentens provresultat och tid till auktorisation, medan mindre byrå har haft en 

negativ signifikant korrelation. Likaså har variabeln svensk haft en positiv korrelation 

med variabeln godkänd/underkänd, medan icke-svensk haft en negativ korrelation.  

Med hjälp av korrelationsmatrisen (tabell 6.11) har det kunnat påvisas att det föreligger 

ett signifikant positivt samband mellan minst magister och Big 7, samt en signifikant 

korrelation mellan kandidat plus och mindre byrå. Det har därför givits indikationer på 

att de som innehar en magisterexamen arbetar på Big 7, och det är de som uppnår 

auktorisationen på kortast tid och med högst provresultat. Som tidigare nämnt så är det 

endast indikationer, vilket innebär att det enda som med säkerhet kan antas påverka de 

beroende variablerna, är respondentens val av byrå. Avslutande modell 6.1 åskådliggör 

huruvida den oberoende variabeln, utbildning, korrelerar med olika kontrollvariabler. 

Dessa har i sin tur en signifikant påverkan på de beroende variablerna.  

  
      Signifikant Korrelation                               Signifikant Påverkan  
 

                                             **   + 
Minst magister                                                   Big 7  Provresultat                 
 
                    **               - 
Kandidat plus                          Mindre byrå                            Provresultat                 
 
                    **   + 
Minst magister   Big 7  Tid till auktorisation    
 
                    **   -  
Kandidat plus   Mindre byrå  Tid till auktorisation    
 
                     *    + 
Minst magister   Svensk   Godkänd            
 
                     *   - 
Kandidat plus   Icke-svensk  Godkänd             
 
Modell 6.1 Signifikant korrelation och påverkan mellan variabler 
 

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
 

      + Positiv signifikant påverkan 
      - Negativ signifikant påverkan 
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7. Slutsatser 
Kapitlet inleds med en diskussion över de indikationer och resultat som studien givit 

upphov till, dessa har givit en indikation på att fyra år inom den akademiska 

utbildningen leder till ett bättre provresultat, kortare tid till auktorisationen och en 

högre sannolikhet att bli godkänd vid avläggandet av auktorisationsprovet. I nästa 

avsnitt förklaras studiens bidrag, där det bland annat anses att lärosäten bör ta del av 

denna studie. Därefter behandlas de begränsningar som förekommit vid genomförandet 

av studien. Trots att byrå anses påverka auktorisation, går det ändå inte att påvisa om 

det är den drivna individen eller formningen från byrån som är den huvudsakliga 

faktorn. Slutligen presenteras två  förslag på framtida forskning.  

 

7.1 Diskussion & Slutsatser 
Syftet med denna studie var att förklara hur man bäst fördelar åren inom den 

akademiska respektive praktiska utbildningen för att uppnå auktorisationen på kortast 

tid, med bäst provresultat och med störst sannolikhet att bli godkänd.  

Vi har därför försökt besvara om ovannämnda variabler uppnås bäst genom en 

akademisk utbildning som motsvarar tre eller fyra år.  

Inkson och Arthur (2001) var eniga om att de tekniska färdigheterna främst premierades 

inom revisorns tidiga karriärskede. Inom dessa färdigheter inrymdes individens 

analytiska förmåga, kritiska tänkande och de ämneskunskaper som förvärvats. Den 

analytiska förmågan och det kritiska tänkandet var två av tre tekniska färdigheter som 

ansågs förvärvas bäst genom en högre akademisk utbildning (Baril et al., 1998; James 

et al., 2013; Law, 2009). Vid en summering av samtliga tekniska och personliga 

färdigheter, kunde vi antyda att individen främst förvärvar och/eller utvecklar de mest 

premierande färdigheterna inför auktorisationsprovet genom den akademiska 

utbildningen. Detta blev således vår första indikation på att fyra år är bättre än tre år, 

vad avser förberedning inför auktorisationsprovet.   

Meuwissen (1998) och Deppe et al. (1992) lyckades i sina studier påvisa att en högre 

akademisk utbildning resulterade i bättre förutsättningar inför auktorisationsprovet. Till 

skillnad från dessa studier, har denna studie inte lyckats påvisa någon signifikant 
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korrelation mellan individens utbildning och auktorisation. Däremot så har studien 

påvisat att det förekommer ett signifikant samband mellan revisionsbyrå och 

auktorisation.  

Vår andra indikation på att fyra års akademisk utbildning är bättre än tre, tillkom då vi 

kunde påvisa ett visst kedjesamband mellan variablerna utbildning, byrå och 

auktorisation. Det har åskådliggjorts att de som minst har tillgodogjort sig en 

magisterexamen börjar arbeta på Big 7, och de som arbetar på Big 7 har i sin tur haft de 

bästa förutsättningarna inför auktorisationsprovet. Motsatsvis har studien påvisat att de 

som inte tillgodogjort sig en minst magisterexamen, de så kallade kandidat plus-

respondenterna, blir anställda på mindre byråer och dessa har inte haft lika bra 

förutsättningar inför avläggandet av auktorisationsprovet. För att uppnå auktorisation på 

kortast tid och med högst provresultat, bör individen därför söka sig till någon av de sju 

största byråerna. Och för att ha störst chans att bli anställd på någon av dessa byråer, 

torde individen inneha en minst magisterexamen.  

Eftersom att ovannämnda kedjesamband inte påvisar om det är byrån eller individen 

som påverkar auktorisationen, så kan vi inte uttala oss om ifall det är byrån som 

tillgodogör individen med bra förutsättningar eller om det beror på individen själv. Det 

går nämligen att tänka sig två typer av individer som uppnår de bästa förutsättningarna 

inför auktorisationsprovet. Den ena individen drivs av starka yttre eller inre drivkrafter 

(Stumpf, 2009; Zauwiyah et al., 2015) och väljer därför att studera ett års extra 

akademisk utbildning, samt väljer att söka sig till de större och mer prestigefyllda 

byråerna. Denna individs drivkrafter påverkar troligtvis även förutsättningarna inför 

auktorisationsprovet och individen kan påstås skapa sin egen omgivning. Den andra 

individen är inte lika starkt driven av sina drivkrafter men har ändå valt att studera ett 

års extra akademisk utbildning, vilket har resulterat i att en större revisionsbyrå 

rekryterat denne. På grund av att större byråer har välutvecklade utbildningsplaner och 

resurser, tillgodogörs därför individen bra förutsättningar inför auktorisationsprovet. I 

detta fall är det istället byrån som skapar omgivningen, snarare än individen själv.  
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7.2 Studiens bidrag 

Enligt Ejvegård (2009, s. 158): 

I samhällsvetenskaplig forskning bevisar enskilda undersökningar sällan, 
om ens någonsin, ovedersägliga empiriska sanningar, eller resulterar i helt 
nya, revolutionerande teorier. Däremot kan undersökningar tillföra 
kunskaper av olika slag, som kan vara användbara i skilda sammanhang.  

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

Denna studie har inte signifikant kunnat påvisa att fyra års akademisk utbildning är 

bättre än tre. Den har däremot påvisat starka indikationer på att det skulle kunna vara så 

eftersom det föreligger ett visst kedjesamband mellan utbildning, byrå och 

auktorisation. Studien har bidragit med att påvisa en stark korrelation mellan att de med 

högre utbildning tenderar att börja arbeta på de sju största byråerna, medan de med lägre 

utbildning tenderar att börjar arbeta på mindre byråer. Studien har även bidragit med att 

påvisa att de som arbetar på de sju största byråerna, uppnår bättre förutsättningar inför 

auktorisationsprovet jämfört med de som arbetar på mindre byråer. 

Tidigare studier har påvisat att det krävs vissa specifika färdigheter för att uppleva 

framgång inom revisionsyrket (Uyar & Gungormus, 2011; Lange et al., 2006; Inkson & 

Arthur, 2001). Dessa studier har däremot inte kunnat argumentera för vart man bäst 

inhämtar dessa färdigheter; genom den akademiska eller praktiska utbildningen. Inte 

heller har tidigare studier argumenterat för vilka färdigheter som anses vara av störst 

betydelse, inför avläggandet av auktorisationsprovet. Denna studie har däremot 

tillhandahållit läsaren en uppfattning om vart individen bäst inhämtar respektive 

färdighet (akademi eller praktik) samt i vilken utsträckning dessa färdigheter torde 

komma till användning inför avläggandet av auktorisationsprovet.  

7.2.2 Socialt bidrag 

Studiens resultat kommer förhoppningsvis vara ett stöd för studenten som ska ta 

beslutet att studera tre eller fyra år på högskola/universitet, samt ett stöd gentemot 

revisionsbyråerna då de ska ta beslut om rekrytering av revisorsassistenter. Mot 

bakgrund av studiens resultat bör den som vill jobba på en av de större byråerna välja 

att studera ett fjärde år. Slutligen så skulle det även kunna tänkas vara till hjälp för såväl 

lärosäten som Revisorsnämnden, eftersom att det under en längre tid förts en diskussion 
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om vilka färdigheter och vilken utbildningsform som främst bör tillämpas vid 

högskolor/universitet (Ferguson et al., 2000).  

7.3 Studiens begränsningar 
Vid genomförandet av denna studie, har vi funnit två huvudsakliga begränsningar. Den 

första begränsningen är att vi inte kunnat mäta samtliga revisorer som uppfyller de 

kriterier som Revisorsnämnden (2016a) förutsätter. Eftersom att det förekommer 

revisorer som skulle kunna uppnå auktorisation, men som valt eller blivit hindrade till 

det, resulterar detta i att studiens syfte om hur man bäst fördelar åren inom den 

akademiska respektive praktiska utbildningen blir missvisande. En annan begränsning 

som uppkommit i denna studie är huruvida Big 7 påverkar individens 

auktorisationsprov. Som tidigare nämnt så skulle det kunna vara den drivna individen 

som väljer Big 7, blir auktoriserad på kortare tid och med högre provresultat än de som 

jobbar på mindre byråer, eller så skulle det kunna vara Big 7 som formar individen till 

att uppnå auktorisationen på kortare tid och med högre provresultat. Studien kan endast 

påvisa att de individer som jobbar på Big 7 har bäst förutsättningar inför 

auktorisationsprovet, men det går således inte att påvisa om det är individen eller byrån 

som är den huvudsakliga faktorn till auktorisationsframgången.  

7.4 Förslag på framtida forskning 
Det har påvisats att de som arbetar på Big 7 uppnår auktorisation på kortare tid och med 

högre provresultat. Det har däremot inte kunnat påvisas om det är Big 7 eller den drivna 

individen i Big 7, som resulterar i att Big 7 påvisar bäst förutsättningar inför 

auktorisationsprovet. Förslaget är därför att framtida forskning undersöker varför de 

som arbetar på Big 7 upplever en kortare tid till auktorisationen samt ett högre 

provresultat.  

Ett annat förslag på framtida forskning är att genomföra en liknande studie, fast 

undersöka det ur ett partnerperspektiv. Enligt Kumra och Vinnicombe (2008) anses 

personliga färdigheter främst premieras för att uppnå partnerskap, vilket skiljer sig från 

auktorisation eftersom att individen huvudsakligen bedöms utifrån sin revisionskunskap 

(Meuwissen, 1998). Förslaget är därför att framtida forskning undersöker vilken 

akademisk utbildning som är bäst, för att med störst sannolikhet uppnå partnerskap.    
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Bilaga 1 Enkät 
Namn: 

Född: 

Provresultat: 

Byrå: 

Stad: 

1. Vilket år började du studera? 

2. Vilket år slutade du studera? 

3. Har du haft studieavbrott? 

Ja Nej 

3b. Om ja, hur länge? 

4. Vilken examen har du? (välj + om du läst kurser utöver sådana kurser som ingick i 

ditt examensprogram) 

Magister Magister + Master Master + 

4b. Om Magister + eller Master +, vilka kurser har du läst? 

5. Vilken inriktning hade du på kandidaten, magistern, mastern? 

 Kandidat  

Magister   

 Master  

6. Vid vilket lärosäte erhöll du din… 

kandidatexamen    

 magisterexamen   

 masterexamen   

7. Vilket år blev du anställd som revisorsassistent? 

8. Har du haft arbetsavbrott? 

 Ja  Nej 
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 8b. Om ja, hur länge? 

9. Vid vilken byrå var du anställd ditt första år som revisor och i vilken stad?   

Byrå  Stad  

10. Vilket år skrev du auktorisationsprovet första gången? 

11. Hur många gånger har du skrivit provet? 

12. Har du erfarenhet av redovisning och revision sedan tidigare? 

Ja Nej 

13. Är du född i Sverige? 

Ja Nej 

14. Är dina föräldrar födda i Sverige? 

Mamma Ja Nej 

Pappa Ja Nej 

15. Vilken nivå uppgår dina föräldrars utbildning till?  

Mamma Grundskola Gymnasial Högskola/Universitet 

Pappa Grundskola Gymnasial Högskola/Universitet  

16. Vilket yrke hade dina föräldrar under din uppväxt och vilken position inom 
yrket hade de? 

Mamma Yrke Position 

Pappa Yrke Position 

17. Bodde du med båda dina föräldrar under din uppväxt? 

Ja Nej 

17b. Om nej, vem bodde du mestadels med? 

18. Varför tror du att det gick som det gick på provet? (Ställ endast om tiden bedöms 

finnas) 

Är du intresserad av att ta del utav resultatet ifrån den här studien? 

Email  
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Bilaga 2 Följebrev vid utskick av enkäterna 
Hej!  

Vi inbjuder Dig med anledning av Ditt uppdrag som revisionsmedarbetare till att 

medverka i en kortare intervju via telefon. Vi vill med hjälp av Dig få en djupare 

förståelse för hur Ditt ursprung samt Din akademiska utbildning har påverkat 

förutsättningarna för Din karriärutveckling. Detta gör vi genom att undersöka hur 

ursprung och olika studier inför revisionskarriären påverkar revisionsmedarbetaren i sin 

karriär mot auktorisation. 

 

Intervjun är beräknad till max 6 minuter och kommer att ske via telefon. Vi kommer 

under tisdagen den 10 maj ringa Dig, där vi önskar att få ställa 18 frågor. Svaren 

kommer att behandlas enligt forskningsetiska riktlinjer, där era svar behandlas 

konfidentiellt.  

 

Varför vi kontaktar just Dig är eftersom att du genomförde auktorisationsprovet under 

perioden 2013-2014. 

 

Studien kommer att presenteras i en examensuppsats för ekonomprogrammet på 

Högskolan Kristianstad under handledning av professor Sven-Olof Collin. Har Du 

några frågor eller synpunkter finns kontaktuppgifter nedan. Kontakta oss gärna.  

 

Som tack för Ditt deltagande kommer Du att få möjlighet att ta del av resultatet av 

studien, vilket vi hoppas kan vara av intresse för Dig och Din byrå. Vi är tacksamma om 

Du vill delta! 

 

Med vänliga hälsningar 

Victor Axelsson, Karim Al-Asi, Matilda Lagrelius & Sanna Rosenberg 

Ekonomprogrammet 

Högskolan Kristianstad 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

1. Inledande frågor 
  

1.1 Vem är du och hur hamnade du här? 
1.2 Vid vilket lärosäte har du studerat samt vilken inriktning valde du?  

1.3 Kan du berätta om din studiegång? 

1.4 Vilken befattning har du idag? 
1.5 Vad tror du har varit viktigast för att ta dig dit du är? 

1.5.1  Okej, varför? Kan du ge exempel utifrån dina erfarenheter? 

 
2. Färdigheter 

 
2.1  Du är auktoriserad, vad var det som gjorde att du nådde hit? 

2.1.1  Kan du berätta om din roll som revisor och vad du gör i ditt dagliga 

arbete? 
2.1.2  Kan du förklara vad du menar med dessa ”specifika färdigheter”, och ge 

exempel på hur dessa färdigheter används inom revisionsyrket?  
2.1.3 Berätta om din utbildning, vad har du tagit med dig från den? 

 

3. Personliga- samt tekniska färdigheter 
 

3.1  Vilken färdigheter anser du vara av störst betydelse för revisonsyrket? 

Rangordna! 

3.1.1 Kan du förklara hur dessa färdigheter kommer till användning, inom 

revisionsyrket? 
 

4. Avslutning 
 

4.1  Om du visste vad du vet idag och skulle vara tvungen att starta om igen, 

vad/hur skulle du då ha gjort? 
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Bilaga 4 Bortfallsanalys, fördelning godkänd 

Tabell 5.1 Bortfallsanalys, chi-två test: Fördelning godkänd/underkänd 
  
                   Observerat           Förväntat 
  
Godkänd  55 53,4 
Underkänd  5 6,6 
Totalt  60 60 
     
Chi-två-värde  ,436 
Frihetsgrader  1,00 
P-värde  ,509 
    

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
 

P-värdet (0,509) överstiger signifikansnivåerna 0,01, 0,05 samt 0,10. Tabell 5.1 har 

således inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad mellan fördelningen 

godkänd/underkänd bland de respondenter som fanns i urvalet, respektive de 

respondenter som givit fullständiga enkätsvar.  
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Bilaga 5 Bortfallsanalys, könsfördelning 
 
Tabell 5.2 Bortfallsanalys, chi-två test: Könsfördelning 
  
                   Observerat           Förväntat 
  
Kvinna  34 25,2 
Man  26 34,8 
Totalt  60 60 
     
Chi-två-värde  5,298 
Frihetsgrader  1,00 
P-värde  ,021* 
    

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
 
P-värdet (0,021) understiger signifikansnivån på 0,05. Tabell 5.2 har således kunnat 

påvisa signifikant skillnad mellan antalet kvinnor i bortfallet samt antalet kvinnor i 

urvalet.   
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Bilaga 6 Bortfallsanalys, byråfördelning 
 
Tabell 5.3 Bortfallsanalys, chi-två test: Byråfördelning 
  
                   Observerat           Förväntat 
  
Big 7  43 45 
Mindre byrå  17 15 
Totalt  60 60 
     
Chi-två-värde  ,356 
Frihetsgrader  1,00 
P-värde  ,551 
    

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
 

P-värdet (0,551) överstiger signifikansnivåerna 0,01, 0,05 samt 0,10. Tabell 5.3 har 

således inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad mellan byråfördelningen bland de 

respondenter som fanns i urvalet, respektive de respondenter som givit fullständiga 

enkätsvar.  
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Bilaga 7 Multipel linjär regression, tid auktorisation 

Tabell 6.16 Multipel linjär regression, Big 7 exkluderad (n=64): Tid auktorisation (år).  
       
Modellens signifikans ,386 
Modellens förklaringsgrad ,099 
       
Variabler Beta  Standardfel Standard Beta VIF 
Konstant 12,406 1,763   
                        
Minst magister -,979 1,103 -,122 1,240 
 
Svensk -1,127 1,612 -,090 1,086 
Magister hög -1,050 ,883 -,174 1,408 
Storstad -,712 ,801 -,119 1,167 
Kvinna ,439 ,853  ,068 1,127 
Erfarenhet ,447 ,803  ,072 1,095 
      
  

** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,1 
 
Den multipla linjära regressionen visualiserar huruvida modellen hade sett ut, då Big 7 

exkluderats. Det är således tydligt att val av byrå är av central betydelse för 

respondentens tid till auktorisation (jämför modell 6.3).  

 


