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 1 Inledning

I detta inledande kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund, problemformulering
samt dess frågeställningar, vilka i sin tur mynnar ut i uppsatsens syfte. Efter
detta kommer vi att redogöra för de avgränsningar vi gjort.

 1.1 Bakgrund

En organisation behöver information om värdet av dess tillgångar,
finansieringsmöjligheter och resultatet som uppnås genom användandet av
organisationens tillgångar. Denna information behövs för att företaget ska kunna
arbeta effektivt och ta beslut om företagets framtida utveckling. (Anthony et al,
1999) Även externa intressenter, såsom ägare, finansiärer, anställda, kunder,
leverantörer, stat och kommun har nytta av information om företagens
ekonomiska ställning och behöver en sådan information för att kunna bedöma
organisationen. För både företagen och dess intressenter är det viktigt att
informationen är rättvisande och trovärdig. (www.revisorsamfundet.se)
Redovisning är ett system som tar fram denna önskvärda information. (Anthony
et al, 1999) Det finns olika definitioner på vad redovisning är.

American Accounting Association definierar redovisning som:

”the process of identifying, measuring, and communicating
economic information to permit informed judgments and decisions
by users of the information.” (Anthony et al, 1999)

I Sverige ägnade sig revisorerna under 1960-talet enligt Lundberg (Balans,
11/1991) åt transaktionstester, det vill säga revisorn ”prickade” sig fram till
årsredovisningen. Senare under 1970-talet ökade klienternas
transaktionsvolymer och redovisningssystemen började datoriseras. Detta bidrog
till att granskningen av den interna kontrollen ökade. Den datatekniska
utvecklingen under 1980-talet medförde att datasystemen blev mer
användarvänliga och revisorn gavs nu en större möjlighet att analysera stora
datamängder. På detta sätt kunde granskningen inriktas på intressanta
transaktioner och saldon. (Lundberg,  Balans, 11/1991) Idag handlar revision
mer om analytisk granskning, det vill säga analys av kundernas resultat och
nyckeltal, och att testa flöden, processer och styrningen av
informationssystemen. (Balans 3/1997) Företag förväntar sig att revisorer ska
kunna tolka information och förstå innehållet i olika finansiella rapporter för att
kunna använda detta som beslutsunderlag. (Sheridan et al, 2000)
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En revisors arbete är idag att granska bolagets årsredovisning och bokföring
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. (FARs
samlingsvolym, 2000) Revisorn ska även uttala sig om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Aktiebolag och andra större
företag måste anlita en kvalificerad revisor, det vill säga en revisor som är
godkänd eller auktoriserad av Revisorsnämnden. (www.revisorsamfundet.se)

Kvalificerade revisorer arbetar enbart med revision och rådgivning. Under
granskningen följer de ett särskilt regelsystem som innebär att utföra arbetet
enligt god revisors- och revisionssed. Kvalificerade revisorer ska vara opartiska
och självständiga. Därigenom skapar kvalificerade revisorer större trovärdighet
för den information företaget ger intressenterna. (www.revisorsamfundet.se)

Revisionen av ett företag inleds med att revisorn samlar in en mängd
information, främst beträffande företagets ekonomi och organisation. För att
revisionen ska bli effektiv sker det mesta av granskningen inom områden där
risken för väsentliga fel är stor. Revisorn förvissar sig om att tillgångar och
skulder existerar, att de tillhör företaget, att de är rätt värderade och att de
redovisas på ett rättvisande sätt. (www.revisorsamfundet.se) Revisorn kan även i
anslutning till revisionen föreslå förbättringar i fråga om företagets organisation,
kalkyler och budgetering. (FARs samlingsvolym, 2000) När granskningen är
klar avrapporteras den bland annat i den offentliga revisionsberättelsen.
(www.revisorsamfundet.se)

Revisorn får i sitt arbete veta mycket om företagande och näringsliv och får på
så sätt värdefulla kunskaper, kontakter och erfarenheter. Detta gör att revisorn
ofta anlitas även som rådgivare. Till revisionen hör att ge goda råd om hur
exempelvis den interna kontrollen kan förbättras. Många företag utnyttjar också
revisorn som konsult inom skatter, redovisning, IT och andra områden som
ligger inom revisorns kompetens. (www.far.se) Revisionsbyråernas tjänsteutbud
på rådgivningsverksamhet som saknar samband med det ”vanliga”
revisionsarbetet har ökat på senare år. Det kan exempelvis handla om rådgivning
inom områdena företagsutveckling, finansiell analys, informationsteknologi och
företagsvärdering. (SOU, 1999:43)

 1.2 Problemformulering

Ett problem som har uppmärksammats i USA är att många
redovisningspraktiker slutar att arbeta med redovisning. Detta beror till stor del
på att redovisningsyrket inte längre anses vara lika attraktivt som det var förut.
Revisorer söker sig till arbeten de finner mer intressanta och en annan anledning
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kan vara att de önskar arbeta ett färre antal timmar per vecka. (Arlinghaus et al,
2001) Redovisningspraktiker anser att redovisningsämnet är för begränsat och
mindre attraktivt än andra ekonomiska ämnen. Trots den ekonomiska
omvärldens förändring uppfattas redovisnings- och revisionsarbetet inte mer
intressant nu än tidigare. Den inre tillfredsställelsen med att arbeta som revisor
har minskat och statusen att ha en CPA1 titel har tonats ner. Även praktiker anser
att karriärmöjligheterna begränsas, då den anställde enbart anses ha kunskap
inom ett smalt område. (Albrecht & Sack, 2000)  En stor del verksamma
redovisningsekonomerna skulle därför idag, om de hade möjlighet att påbörja
sin utbildning, välja en annan inriktning än redovisning. Detta är ett stort
problem då det är dessa människor som ska uppmuntra studenter till att välja
denna yrkesbana. (Arlinghaus et al, 2001)

Teknologiska förändringar såsom användandet av olika dataprogram har också
medfört att redovisare anser att redovisningsämnet har blivit omodernt och
efterfrågan på traditionellt redovisningsarbete såsom revision och beskattning
har minskat. (Albrecht & Sack, 2000). Det finns en strävan att förändra själva
innehållet i redovisningsyrket. Idag förväntar sig företag att redovisare och
revisorer ska ha en större strategisk kompetens. (Frieswick, 2000)

I Sverige har revisorskåren minskat för fjärde året i rad. I januari 1996 var den
totala revisorskåren 4411 stycken, medan den hade gått ned till 4112 i början av
året 2001. Minskningen har skett på grund av att antalet beviljade ansökningar
hos redovisningsnämnden är lägre i jämförelse med antalet auktoriseringar och
godkännanden som upphört gälla. (Balans, 3/2001) En anledning till att antalet
auktoriseringar och godkännanden har minskat kan vara revisorsnämndens
ökade krav på auktorisering och godkännande som infördes år 1995.

Medan affärslivet har förändrats visar flera stora undersökningar som gjorts i
USA2 att redovisningsutbildningar inte har gjort det i lika stor utsträckning.
Utbildningen förbereder redovisningsstudenter fortfarande för det arbete som
tidigare ansågs vara redovisningsarbete.

Mellan 1990 och 1998 minskade antalet CPA-exam3 studenter i USA från 143
572 till 116 906, vilket innebär en minskning på 18,5% (Frieswick, 2000). Även
vid Linköpings universitet har antalet redovisningsstuderande vid

                                                          
1 CPA=certified public accountant. Den svenska motsvarigheten är kvalificerad revisor.
2 Exempelvis CPA Vision Project 1998, AECC issues in Accounting Education, 1990 och
AICPA Topline Report, 2000.
3 CPA-exam  kan avläggas efter att studenten har tagit en magister- eller kandidatexamen i
redovisning och har en viss erfarenhet. CPA-exam måste avläggas för att få arbeta med
redovisning och revision på en revisionsbyrå och för att senare bli kvalificerad revisor.
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ekonomprogrammet minskat från 56,7%  våren 1994 till 33,7%4 våren 2002.
(Ladok, Linköpings universitet, ht 2001) Däremot har inga större förändringar
skett vid Stockholms universitet. (Ladok, Stockholms  universitet, ht 2001)

Frieswick (2000) menar att studenter inte är tillräckligt informerade av vad
redovisningsyrket innebär och de olika alternativ som finns inom
redovisningsyrket. Revisionsbyråer informerar inte studenterna på ett tillräckligt
tidigt stadium om vad som krävs för att arbeta som revisor och vad en
revisionsbyrå egentligen arbetar med. Enligt Mewborn anser studenter att
redovisningsämnet är för svårt jämfört med andra ämnen och att en
magisterexamen med inriktning mot redovisning inte leder till ett karriärmässigt
bättre arbete. Studenter är inte heller villiga att lägga ner den extra tid som
behövs för att erhålla en CPA-exam. (Frieswick, 2000)
Redovisningsinriktningen ses inte av studenter som karriärmässigt gynnsamt i
förhållande till andra företagsekonomiska inriktningar (Vangermeersch, 2001).
På senare år har även utbudet av fler attraktiva företagsekonomiska ämnen, både
i Sverige och USA, ökat.

Det minskade antalet utexaminerade redovisningsekonomer i USA har resulterat
i att revisionsbyråerna har försökt behålla sin personal och locka
nyutexaminerade med hjälp av olika belöningssystem. Problemet är inte endast
att utbudet av redovisningsekonomer har minskat och har bidragit till att det
blivit svårt att rekrytera personal. I USA har det inom revisionsbranschen nästan
blivit lika svårt att rekrytera och hålla kvar sin personal som inom IT-branschen.
Detta har bidragit till att revisionsbyråerna nu marknadsför sig direkt mot
ekonomistuderande redan tidigt under högskoleutbildningen men även på
gymnasienivå. (Frieswick, 2000) Det gäller för revisionsbyråerna att
upprätthålla sitt anseende bland ekonomstuderande. (Balans 3/1997)

Det är även viktigt att revisionsbyråerna tidigt visar sina nyanställda att
revisorsyrket är intressant och ger dem kvalificerade utredningsuppdrag samt
andra stimulerande uppgifter. Revisionsbyråerna bör redan i den grundläggande
revisorsutbildningen öka kunnandet hos de unga revisorerna om de ekonomiska
sambanden och om ekonomisk analys. Den kunskapen brister ibland. (Balans
3/1997) Naturligtvis måste även lönerna vara konkurrenskraftiga, annars finns
en uppenbar risk att intresset för yrket minskar och att det blir brist på duktiga
revisorer. (Balans 5/1999)

Då ovanstående problem har uppmärksammats i USA vill vi undersöka hur det
förhåller sig i Sverige. Om dessa problem även finns i Sverige kan det skapa
svårigheter inom revisionsbranschen på längre sikt. Minskar antalet
                                                          
4 Preliminära ansökningar inför vårterminen 02 i förhållande till det totala antalet
ekonomistuderande termin 6.
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redovisningsstuderande riskerar även antalet kvalificerade revisorer att minska.
Förhåller det sig på detta vis är det viktigt att universiteten och
revisionsbyråerna på ett tidigt stadium informerar studenterna om vad
revisorsyrket innebär, vilka krav som ställs för att bli kvalificerad revisor och
försöker ändra bilden av att en revisor endast arbetar med bokföring. Det är även
viktigt att redovisningsutbildningen är relevant för framtida yrkesutövning.

Denna problemformulering leder fram till följande frågeställningar:

• Vilka faktorer påverkar förändringen av antalet redovisningsstuderande?

• Vilka faktorer har bidragit till minskningen av antalet revisorer?

• Hur ser revisorer på revisorsyrket och dess förändringar?

 1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ekonomistuderande, kvalificerade
revisorer och redovisningsassistenter uppfattar redovisningsämnet på
universitetsnivå och dagens revisorsyrke.

 1.3.1 Precisering av syfte
I denna uppsats kommer vi att jämföra de problem som uppmärksammats i USA
angående förändringen i antalet redovisningsstuderande,
redovisningsutbildningen och revisorsyrket med den information vi erhåller,
beträffande svenska förhållanden, genom våra empiriska undersökningar.

 1.4 Avgränsning

Vi kommer endast att undersöka förändringen i antalet redovisningsstuderande
vid Linköpings respektive Stockholms universitet. Studentenkätundersökningen
kommer endast att omfatta ekonomistuderande vid Linköpings universitet. Den
enkät som riktas mot kvalificerade revisorer och redovisningsassistenter
kommer endast att vända sig till verksamma i Stockholm, Linköping och
Norrköping. Vad gäller urvalet av revisorer och redovisningsassistenter har vi
valt att inrikta oss på samma revisionsbyråer i respektive stad vilka är landets tre
största byråer.
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 2 Metod

I detta kapitel börjar vi med att återge och diskutera de övergripande och
grundläggande föreställningar samt värderingar som påverkat vårt arbete. Vi
kommer därefter att redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt och efter det
tar vi upp ett avsnitt med kritik av vårt tillvägagångssätt. Slutligen redogör vi
för hur vi valt att disponera fortsättning på uppsatsen.

 2.1 Syn på vetenskapen och verkligheten
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) är vetenskap ett förhållningssätt där
forskaren alltid är beredd att kreativt och kritiskt ompröva befintliga
”sanningar”, uppfattningar och metoder. Hur verkligheten och vetenskapen
uppfattas skiljer sig åt mellan individer. En händelse eller text kan således
uppfattas olika beroende på skillnader i individens bakgrund. (Arbnor & Bjerke,
1994) En människas bakgrund kan exempelvis utgöras av individens utbildning,
uppväxt och kultur.

Vanligtvis kan två grundläggande perspektiv inom vetenskaplig metodik
urskiljas. Dessa är positivism och hermeneutik. Det positivistiska synsättet
bygger på experiment, kvantitativa mätningar och logiska resonemang. Den
positivistiska forskaren försöker genom att vara objektiv nå fram till fakta som
beskriver och förklarar. Den hermeneutiske forskaren försöker däremot förstå
och tolka en annan persons handlingar. (Alvesson & Sköldberg, 1994) I och med
detta kan ett studieobjekt uppfattas olika beroende på vem forskaren är, eftersom
dennes uppfattning av verkligheten sannolikt skiljer sig åt från en annans.
(Lundahl & Skärvad, 1999) Utformningen av denna uppsats påverkas bland
annat av vad vi, uppsatsförfattarna, som enskilda personer har för uppfattning
om verkligheten. Vi finner det svårt att kunna förhålla oss fullständigt objektiva,
speciellt då vi själva genomgått den utbildning vi undersöker. Trots detta anser
vi oss ha en positivistiskt ansats då vi försöker att nå en förklaring till ett
problem genom att tillämpa kvantitativ information i form av statistik och
enkätundersökningar.

 2.1.1 Vetenskapliga synsätt
Arbnor & Bjerke (1994) härleder tre synsätt ur diskussionen kring synen på
vetenskap, dessa är: analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. Vi
kommer kortfattat att beskriva synsätten, detta för att sedan kunna ta ställning
till vårt förhållningssätt.
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Det analytiska synsättet är bland annat, i likhet med positivismen, påverkat av
naturvetenskapen, och verkligheten ses som en objektiv realitet, det vill säga
summan av delarna. Genom att olika mindre delar summeras går det att förstå
helheten. Enligt det analytiska synsättet nås den bästa helheten genom att de
bästa enskilda delarna adderas. (Arbnor & Bjerke, 1994) Detta stämmer bra
överens med vår undersökning, då vi genom att lägga ihop olika faktorer
kommer att ställa upp nya hypoteser.

I det analytiska perspektiv ses kunskap som individoberoende och
generaliserbar. Kunskap anses även vara förklarande, detta genom
kausalitetssamband. I systemsynsättet ses verkligheten som objektiv. Kunskapen
anses vara systemberoende det vill säga att kunskapens giltighet i andra
systemklasser är begränsad. Här använder forskaren sig av analogier från
tidigare studier inom ämnet. Synsättet kan sägas vara kopplat till både
positivism och hermeneutik, och skiljer sig från det analytiska på så sätt att
helheten antas skilja sig från summan av delarna. I systemperspektivet förklaras
istället delarna utifrån helhetens egenskaper. Detta innebär att relationerna
mellan helhetens delar blir väsentliga då, eftersom dessa ger synergieffekter.
(Arbnor & Bjerke, 1994)

I det tredje synsättet, aktörssynsättet, anses människan vara en aktiv skapare och
verkligheten uppfattas som en social konstruktion. Det finns inga klara gränser
mellan forskaren och det som studeras. Forskaren strävar efter att nå en
förståelse genom att tolka innebörder, vilket ligger nära hermeneutiken. Här
anses helheten förstås utifrån delarnas egenskaper. (Arbnor & Bjerke, 1994)

Vi finner det svårt att placera oss under ett synsätt, utan vi anser att vi befinner
oss någonstans mellan det analytiska synsättet och systemsynsättet (se
skuggningen i nedanstående figur). Vi menar att vi har ett analytiskt synsätt då
vi genomför två enkätundersökningar och kommer att förlita oss på den
kvantitativa data vi erhåller genom dessa undersökningar. Dock kommer vi att
dra egna slutsatser och förklaringar genom den kvalitativa information vi erhållit
genom våra intervjuer och enkätundersökningar. Detta bidrar till att vi även dras
mot systemsynsättet.

            Analytiska synsättet

Systemsynsättet
Aktörssynsättet

        Förklarande och beskrivande kunskap Förstående kunskap
(positivism) (hermeneutik)

Figur 2-1 Tre synsätt (Källa: egen bearbetning av Arbnor & Bjerke, 1994. s. 62)
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Slutsatser går att nå genom två angreppssätt: deduktion och induktion. Den
deduktiva ansatsen kännetecknas av att forskaren utgår ifrån allmänna principer
och befintliga teorier för att kunna nå en förklaring om en företeelse (Patel &
Davidsson, 1994) Vår utgångspunkt i denna uppsats kännetecknas istället av den
induktiva ansatsen. Detta då vi inte utgår från en generell teori utan att vi genom
insamlad information beskriver vad vår undersökning bevisat.

Det finns flera olika undersökningssätt som leder fram till fastställande av
kausala samband. Swedner (1979) klassificerar de olika undersökningstyperna
som: explorativa, deskriptiva, hypotetisktprövande samt diagnosticerande
undersökningar. Vår undersökning är en explorativ undersökning, eftersom
avsikten är att kartlägga ett otillräckligt känt område och finna intressanta
frågeställningar som kan studeras med vetenskapliga metoder. Explorativa
undersökningar kan vara ett förstadium till någon av de andra
undersökningstyperna, men är oftast en del av förarbetet till en hypotesprövande
undersökning. Syftet är i dessa fall oftast att nå fram till en precisering av de
hypoteser som forskaren senare vill pröva. (Swedner, 1979) En undersökning
behöver således inte börja med uppställda hypoteser, utan undersökningens mål
kan vara att ställa upp sådana. Uppsatsen innehåller även deskriptiva
(beskrivande) inslag då vi genomför mätning utan att försöka ta fram några
”logiska konsekvenser”. (Arbnor & Bjerke, 1994)

 2.2 Praktiskt tillvägagångssätt

En undersökning kan, beroende på vilken typ av information som samlas in,
vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvantitativ data ses som hårddata, siffror och
statistik. Denna typ av data är vanligast inom naturvetenskapen. Den kvalitativa
informationen kännetecknas främst av värderingar, attityder och förväntningar.
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) I denna uppsats har vi använt oss av både
kvantitativ data i form av enkäter och statisktik samt kvalitativ information som
vi erhållit genom intervjuer. Dock har vi lagt störst vikt på det kvantitativa
angreppssättet. De kvalitativa intervjuerna har främst genomförts på grund av att
det inte funnit någon tillgänglig statistisk information.

 2.2.1 Datainsamling
Insamling av data kan ske på olika sätt, antingen genom nytt material eller
genom redan insamlat material. Vår datainsamling skedde med hjälp av både
nytt och tidigare insamlat material. Nytt material är information som kan
hänföras till den gjorda undersökningen, det vill säga information som forskaren
får fram på egen hand speciellt för studien. (Lundahl & Skärvad, 1999) Fördelen
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med nytt material är att den framtagna informationen är specifik för ämnet som
behandlas. I vårt fall har det varit nödvändigt att skaffa nytt material eftersom
det, enligt vår kännedom, inte gjorts någon liknande undersökning i Sverige.
Detta har skett genom både enkätundersökningar och intervjuer. Nackdelen är
att denna typ av datainsamling kan ta stora resurser i anspråk. Detta har medfört
att vi i vår empiriska undersökning har fått begränsa oss enligt de avgränsningar
vi tagit upp i uppsatsens första kapitel.

Vi har även samlat in statistiskt material från Linköpings respektive Stockholms
universitet. Linköpings universitet valdes ut som studieobjekt på grund av att vi
själva studerar vid universitetet. Anledningen till att Stockholms universitet
valdes ut var att vi ansåg att detta universitet var större än det i Linköping och är
beläget i en storstad. Vad gäller statistiken från Stockholms universitet var den
svår att få tag i då vi kom i kontakt med några icke-samarbetsvilliga personer
vid företagsekonomiska institutionen. Först blev vi lovade den statistik vi önskat
få, men efter två veckor ändrades vilkoren och statistiken blev plötsligt omöjlig
att ta fram. Slutligen kunde vi ändå få fram statistik via universitetets
studentbyrå.  Vid Linköpings universitet var dock detta inget problem.

Vi tog även kontakt med Revisorsnämnden, då vi önskade få information om
revisorskårens utveckling och Revisorsnämndens krav för kvalificering.
Statistiken var det inga problem att erhålla, dock var den person vi var i kontakt
angående kraven mindre samarbetsvillig. Vi blev ombedda att skriva ett brev
med våra frågor, vilket vi gjorde. Efter några dagar fick vi ett svar per e-post
med svar på en del av frågorna.

När det gäller redan insamlat material kan det röra sig om undersökningar och
statistik som gjorts och insamlats av andra. (Lundahl & Skärvad, 1999) I vårt
fall består den redan insamlade informationen av litteraturstudier, artiklar,
information från hemsidor och statistik från olika organisationer. Nackdel med
detta skulle kunna vara att det finns risk för feltolkningar och att informationen
kan vara vinklad. Nedan kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt avseende
uppsatsens bakgrundsinformation och empiri.

2.2.1.1 Bakgrundsinformation
Vår referensram bygger främst på olika artiklar och annan fakta som vi funnit
vara relevant för vår uppsats, då vi önskar beskriva en förändring inom
revisorsyrket och redovisningsämnet. Vi har främst använt oss av en amerikansk
undersökning genomförd av Albrecht & Sack år 2000. Denna undersökning
bygger i sin tur på flera artiklar och undersökningar5, vilka vi till viss del har läst
                                                          
5 Exempelvis CPA Vision Project, 1998, AICPA Topline Report och tre IMA studier som
publicerats 1999, 1996 och 1994.



Metod

10

för att få en bättre helhetsbild. I undersökningen, som genomförts i samarbete
med redovisningsorganisationer och de fem största revisionsbyråerna6 i USA,
intervjuades 120 ledande personer vilka var verksamma inom företag,
revisionsbyråer och universitet. Utöver detta skickade Albrecht & Sack 4 800
enkäter till personer inom urvalsgruppen.

De flesta artiklarna har vi funnit genom att söka i databasen EBESCO, en del
svenska artiklar har vi funnit genom att läsa olika ekonomiska tidskrifter.
Albrecht & Sacks undersökning hade vi kommit i kontakt med redan under
tidigare studier i företagsekonomi, då vi hade en föreläsning som behandlade
den. Likaså har vi genom olika amerikanska redovisningsorganisationers
hemsidor funnit annan information för att förstå de amerikanska förhållandena i
relation till de svenska. Eftersom uppsatsen ska behandla svenska förhållanden
har vi använt oss av en del svensk statistik såsom lönestatistik och
revisorskårens förändring samt läst de artiklar vi funnit relevanta.

Vissa termer i vår referensram har vi medvetet valt att inte översätta till svenska,
då vi inte funnit någon bra översättning eller för att undvika förvirring avseende
svenska och amerikanska förhållande.

2.2.1.2 Empiri
I denna uppsats har vi valt att använda oss av nyinsamlat material i form av både
intervjuer och enkäter, trots att den sist nämnda formen av datainsamling ofta tar
lång tid (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Vi har genomfört två
enkätundersökningar (se bilaga 1 och 2), en till studenter och en till revisorer.
Enkäterna var lika utformade då båda var strukturerade formulär (Dahmström,
1996), vilket innebär att frågornas ordning var specificerade i förväg. Dock
skilde sig frågorna åt innehållsmässigt i de båda enkäterna. I båda fallen valde vi
även att använda oss av slutna svarsalternativ, vilket har den fördelen att de både
brukar vara lättare att besvara samt lättare att koda och analysera (Dahmström,
1996). Vid utformningen av de båda enkäterna tog vi hjälp av den amerikanska
undersökningen och av Karin Dahmströms bok; Från datainsamling till rapport.
I studentenkäten fanns möjlighet att i enkätens slut skriva egna kommentarer
och vad respondenten själv valt att inrikta sig på, ungefär hälften av de svarande
gjorde detta. Revisorerna hade däremot även möjlighet att skriva en kommentar
efter varje fråga. Fördelen med att använda sig av en enkätundersökning är att
det en billig metod för att nå många personer. Respondenten ges vid denna typ
av undersökning möjlighet att besvara enkäten när han/hon faktiskt har tid. En
annan fördel är att inga intervjuareffekter förekommer. Det förekommer dock en
                                                          
6AAA (American Accounting Association), AICPA (American Institute of Certified Public
Accountants), IMA (Institute of Management Accountants), Arthur Andersen, Deloitte &
Touche, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers.
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del risker med att använda sig av en enkätundersökning, dels finns risk för ett
stort bortfall och framför allt är det tidskrävande. (Dahmström, 1996)

- Studentenkät -
Enkäterna skickades till ekonomistudenter vid Linköpings universitet per e-post.
Från början hade vi även för avsikt att göra samma enkätundersökning vid
Stockholms universitet, detta fungerade dock inte då de inte hade ett lika
välutbyggt e-post system som Linköpings universitet. Även andra universitet
som exempelvis Örebro universitet och Karlstad universitet föll av denna orsak.
Vid vissa högskolor och universitet får studenterna själva välja om de vill lämna
ut sin privata e-post adress. Exempelvis får studenterna vid Karlstad universitet
lämna in sina privata e-post adresser till en viss lärare. De får även möjlighet att
hämta ut ett studentkonto, dock är det inte alla som gör det. Då läraren har
privata e-post adresser kan han/hon inte lämna ut dessa utan studenternas
godkännande. Det blir därför svårt att nå de studenter som tillhör vår
urvalsgrupp och det skapar även en osäkerhet då vi inte vet om e-post adressen
fortfarande gäller. Vid Stockholms universitet hade vi möjlighet att få adresser
till de studenter som läser sin fjärde termin på ekonomlinjen. På grund av
kostnadsskäl skickade vi dock inte ut en postenkät till dessa studenter.

Vi valde att skicka ut enkäten till studenter både på ekonomprogrammet och
internationella ekonomprogrammet i Linköping. Fristående kurs valdes bort
eftersom det där inte förrän våren 2001 funnits samma möjlighet att välja
inriktning. Enkäten skickades ut enligt följande fördelning7:

Utbildning Antal studenter
och utskickade
enkäter

Ekonomprogrammet, termin 5 82
Ekonomprogrammet, termin 7 97
Internationella ekonomprogrammet, termin 7 87
Internationella ekonomprogrammet, termin 98 106
Totalt antal: 372

Tabell 2-1Urvalsfördelning av registrerade studenter HT2001 (Källa: Ladok, Linköpings
universitet, november 2001)

Orsaken till att vi valt dessa grupper beror på att de antingen föregående termin
haft möjlighet att läsa en C-kurs i redovisning eller att de inför nästkommande
termin har den möjligheten. Därmed bör de aktuella studenterna ha reflekterat

                                                          
7 Vi använde oss av ”terminskoder” vilka vi erhållit från universitetet.
8 I detta antal ingår även studenter som är omregistrerade.
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över sin egen inställning till en redovisningsinriktning eftersom de gjort ett
aktivt val.

Vid utformningen av studentenkäten valde vi att ta hjälp av Albrecht & Sacks
undersökning,  ty vi ville ställa liknande frågor och på så sätt kunna jämföra
svaren. Vi lät även två studenter granska enkäten och komma med förslag på
förbättringar. Dessa studenter ingick inte i vår urvalsgrupp, eftersom de har läst
fristående kurs i företagsekonomi. Dock har de läst en inriktning mot
redovisning. Studenterna hade inga förslag på förändringar. Innan vi skickade ut
enkäten fick även vår handledare läsa igenom enkäten. I vår studentenkät har vi
valt att använda oss utav så kallade ”hoppfrågor”, det vill säga att vissa
respondenter fick hoppa över vissa frågor beroende på om de läst eller inte läst
redovisningsinriktningen. Från början var tanken att vi endast skulle skicka ut
enkäten till de studenter som inte valt redovisningsfördjupningen men då vi
endast fick ”terminskoder” valde vi att skicka ut den till alla studenter som läste
på respektive termin, dock fick de studenter som läst redovisningsinriktningen
hoppa över fråga fem till och med nio. Detta då vi först och främst var
intresserade utav hur de studenter som inte har läst redovisningsinriktningen såg
på redovisningsämnet.

Efter fem dagar valde vi att skicka ut ett tackbrev per e-post till samtliga i
urvalsgruppen, i detta brev uppmanade vi även de som inte svarat på det första
utskicket att göra det. I detta e-postmeddelande bifogade vi enkäten på nytt. Tio
dagar senare skickades ytterligare ett tackmeddelande och en uppmaning att
besvara enkäten. En nackdel med att vi använt oss av enkäter är att vi inte haft
samma möjlighet att följa upp frågorna, vilket i en del fall hade varit intressant.
Normalt är enkäter en bra metod då det går att garantera anonymitet (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1997). Eftersom vi valt att skicka ut våra enkäter per e-post,
detta på grund av tid- och kostnadsskäl, har vi fått svar via e-post vilket medfört
att vi kunnat se avsändarens namn. Eftersom vi i vårt följebrev till studenterna
informerat att vi ska behandla svaren anonymt innebär detta att vi fått spara
varje besvarad enkät som returnerats (som en bifogad fil) i löpnummerordning.

- Bortfallsanalys av studentenkät -
Enligt Dahmström (1996) förekommer det bortfall i varje undersökning. En
undersökning kan innehålla både individbortfall och internt bortfall.
Individbortfall innebär att forskaren inte erhåller några svar alls på en enkät, det
vill säga att respondenten inte svarar på den utskickade enkäten. Internt bortfall
innebär att respondenten lämnar några frågor obesvarade. Vi hade inte något
stort internt bortfall i studentenkäten dock var individbortfallet desto större.
Problemet med bortfall är att vi inte vet vilka egenskaper de individer som inte
har besvarat enkäten har och om de skiljer sig från de som har svarat.
(Dahmström, 1996) En anledning till att vi fick ett individbortfall kan vara att
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respondenten inte känner sig kunna vara anonym, då enkäten besvaras via e-post
och vi kan se avsändarens e-post adress och vissa fall även namn.

I vår studentenkät valde vi att inte ta med någon fråga om vilken termin på
respektive utbildning respondenten läser. Därför kan vi inte se svarsfrekvensen
på respektive urvalsgrupp. Den totala svarsfrekvensens uppgick efter 20 dagar
(den 28 november) till 158 vilket innebär en svarsfrekvens på 42,5%. Av dessa
158 enkäter kunde vi av olika anledningar enbart ta med 154 i vår studie, vilket
motsvarar 41,4%. Dessa anledningar var att en enkät som inkom inte gick att
öppna, en hade virus och denna fil valde vi att inte öppna. Två enkäter returneras
utan att vara ifyllda, vilket innebär att vår studie bygger på 154 besvarade
enkäter. Av de 154 enkäterna finns några besvarade enkäter som har någon eller
några obesvarade frågor, detta kan bero på förbiseenden, glömska, okunskap
eller vägran (Dahmström, 1996). Dessa enkäter har tagits med i undersökningen
eftersom de flesta av frågorna är besvarade på ett tillfredsställande sätt.

Av de utskickade enkäterna var fördelningen mellan ekonom- respektive
internationella ekonomprogrammet förhållandevis jämn. Dock var det
procentuella bortfallet något lägre på internationella ekonomprogrammet.
Orsaken till detta vet vi inte, utan vi kan endast spekulera kring det. Det kan
vara så att då studenter på internationella ekonomprogrammets nionde termin, i
likhet med oss, skriver sina magisteruppsatser har större förståelse av vikten att
få in besvarade enkäter.  Nedanstående beskriver bortfallet i studentenkäten.

Utbildning Utskickade
enkäter

Andel
av det
totala9

Bearbetade
enkäter

Andel
av det
totala10

Bortfall i
procent11

Ekonomprogrammet, T 5 82
Ekonomprogrammet, T 7 97 179 48% 70 45% 61%

Internationella
ekonomprog., T 7

87

Internationella
ekonomprog., T 9

106 193 52% 84 55% 56%

Totalt antal: 372 372 100% 154 100%
Figur 2-2 Bearbetade studentenkäter

- Revisorsenkät -
Den andra enkäten vände sig till både godkända och auktoriserade revisorer
samt till redovisningsassistenter. Enkäten skickades till byråer dels i
Stockholmsområdet och i Östergötland (byråer i Linköping och Norrköping),
                                                          
9 Andel utav totalt utskickade enkäter.
10 Andel utav totalt bearbetade enkäter.
11 Andel obesvarade enkäter per utbildning.
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detta för att se om det finns någon skillnad mellan uppfattningen i storstad och
landsort12. Linköping och Norrköping valdes som landsorter då de finns inom
vårt geografiska närområde, Stockholm utsågs eftersom det är en storstad. I
respektive stad har tre av de större byråerna valts ut, vilket innebär att vi totalt
sett har med nio byråer i vår undersökning. I och med denna fördelning mellan
storstad och landsort anser vi att det går att dra generella slutsatser från de svar
vi erhållit från vår revisorsenkät. I Östergötland delades enkäten ut till byråer i
både Linköping och Norrköping, enkäterna delas ut till en person på respektive
byrå vilken i sin tur fördelade enkäterna till de andra på kontoret. Detta gjordes
dels på grund av kostnadsskäl och tidsbrist. Antalet utdelade enkäter till
respektive byrå i Östergötland berodde på hur många enkäter respektive
kontaktperson bedömde vara en rimlig mängd att dela ut.

Till Stockholm valde vi dock att skicka ut lika många enkäter till respektive
byrå. Av kostnadsskäl begränsade vi oss till 20 stycken per byrå, således har vi
ett icke-proportionellt urval vilket innebär att förhållandet mellan populationen
och urvalet är medvetet skevt. Till byråerna i Stockholm skickades enkäterna till
respektive respondent. Namn och adresser till dessa fick vi genom följande två
sätt. Genom FAR:s medlemsmatrikel (www.far.se) fann vi namn och adresser
till de auktoriserade revisorerna, av dessa valdes respondenter slumpmässigt ut
på respektive byrå. För att nå de godkända revisorerna och
redovisningsassistenterna kontaktade vi respektive byrås huvudkontor och fick
därigenom hjälp med namn, vilka receptionisten på respektive byrå fick välja ut
efter eget omdöme. Ett följebrev bifogades till samtliga enkäter, i detta beskrev
vi bakgrunden till undersökningen samt att enkäten skulle behandlas anonymt.
Enligt Dahmström (1996) bidrar ett introduktionsbrev till ett ökat förtroende för
undersökningen. Likaså bifogades ett svarskuvert adresserat till Linköpings
universitet tillsammans med samtliga enkäter. Enkäterna märktes med en kod så
att vi skulle kunna mäta svarsfrekvensen på respektive byrå. I detta följebrev
informerade vi även om att vi önskade återfå enkäterna senast den 3:e december,
det vill säga att respondenterna fick elva arbetsdagar på sig att besvara vår enkät.

Vid utformningen av frågorna till revisionsbyråerna tog vi delvis hjälp av den
amerikanska undersökningen, detta för att dessa frågor har används tidigare och
ger oss större möjlighet att kunna jämföra undersökningarna. När vi utformade
enkäten valde vi att endast ta med de frågor från Albrech & Sacks undersökning
vi fann vara relevanta för vår enkät. Vi bearbetade sedan dessa frågor för att de
skulle kunna besvaras av våra svenska respondenter. För att se om enkäten,
framförallt svarsalternativen, fungerande lät vi en anställd på en revisionsbyrå
granska enkäten och komma med förslag på förbättringar. Granskningen gjordes
                                                          
12 Begreppet landsort används då en av våra östgötska respondenter använde sig att detta
begrepp. Klassificeringen används även av Evertsson & Lehtinen  (2001) i deras
magisteruppsats.
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för att revisorn skulle se om han kunde besvara frågorna med de svarsalternativ
som vi angett. Förslagen revisorn gav medförde att vi lade till svarsalternativet
”ingen uppfattning” på fler frågor än vad vi tidigare hade. Detta för att
respondenten ska kunna besvara och inte hoppa över frågan, även om han/hon
inte har någon uppfattning.

Genom att vi inte har namn på samtliga respondenter eller tillräckligt med tid
har vi inte skickat någon påminnelse till de som inte svarat. En påminnelse
skulle sannolikt ökat svarsfrekvensen.

Fördelningen mellan de utdelade enkäterna i de tre orterna var enligt
nedanstående tabell:

Område Antal utdelade
enkäter

Stockholm 60
Linköping 49
Norrköping 41
Totalt antal: 150

Tabell 2-2 Fördelning av revisorsenkäter

- Bortfallsanalys av revisorsenkät -
Inte heller revisorenkäten visar något stort internt bortfall. Även det individuella
bortfallet var i detta fall lägre än i studentenkäten. Efter sista svarsdatum hade vi
totalt erhållit 89 enkäter, vilket utgör en svarsfrekvens på 59,3%. Vi erhöll även
sju stycken enkäter, varav fyra från Stockholm, efter det sista svarsdatumet.
Dessa tog vi inte med i sammanställningen då detta arbete redan hade påbörjats.
Om dessa enkäter hade medräknats hade vår svarsfrekvens uppgått till 64%. Av
de enkäter som vi bearbetat var svarsfrekvensen i Stockholm exakt 50% medan
den i Östergötland var 65,6%. Skäl till bortfall kan vara att revisorerna fick för
kort tid på sig att svara och att frågorna varit för tidskrävande. Anledningen till
att bortfallet var större i Stockholm än Östergötland kan bero på olika faktorer.
En faktor som kan ha påverkat är den att Linköpings universitet kan ha ett
närmare samarbete med dessa revisionsbyråer. Likaså kan revisorerna själva ha
studerat vid universitetet vid olika tillfällen. Även det att vi har haft en
kontaktperson vid respektive byrå i Östergötland kan ha påverkat
svarsfrekvensen. Å andra sidan var enkäterna till Stockholmsrespondenterna
direktadresserade, vilket innebär att enkäten med hög sannolikhet borde ha nått
respondenten. Trots att revisorer har ett tidskrävande arbete och till stor del är
ute bland dess klienter har vi fått en bättre svarsfrekvens på revisorsenkäten än
på studentenkäten. Nedanstående figur visar bortfallet i revisorsenkäten.
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Region Utskickade
enkäter

Andel
av det
totala13

Bearbetade
enkäter

Andel
av det
totala14

Bortfall i
procent15

Stockholm 60 40% 30 34% 50%
Linköping 49
Norrköping 41 90 60% 59 66% 34%

Totalt antal: 150 100% 89 100%
Figur 2-3 Bearbetade revisorsenkäter

- Intervjuer -
För att få en bättre bild av revisorsrollen och en bredare bakgrund till de svar vi
erhållit från vår revisorsenkät intervjuade vi två kvalificerade revisorer. Utöver
dessa intervjuer intervjuade vi två lärare, en vid Linköpings universitet och en
vid Stockholms universitet. Dessa intervjuades för att vi skulle få en uppfattning
om redovisningsinriktningen vid de två universiteten. De intervjuer vi genomfört
har varit besöksintervjuer. Fördelen med besöksintervjuer är bland annat att
uppsatsförfattarna har möjlighet att ställa kompletterande frågor och iaktta
respondentens reaktion. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997) Vid intervjuerna
har vi använt oss av bandspelare för att spela in intervjun. Detta för att inte gå
miste om viktig information och för att minska risken för feltolkningar. Likaså
ger det oss som intervjuare större möjlighet att lyssna, iaktta och följa upp med
kompletterande frågor. Intervjuerna kan ses som semistandardiserade (Lundahl
& Skärvad, 1999) genom att vi tillämpat standardiserade frågor vilka anpassats
efter intervju och följts upp med följdfrågor.

De personer vi intervjuat är följande:

Anders Grönlund, lektor i företagsekonomi och enhetsansvarig för redovisning
vid Stockholms universitet. Respondenten har tidigare varit verksam vid
Handelshögskolan i Göteborg, högskolan i Skövde samt Örebro universitet.
Respondenten hade önskemål om att få se vår intervjuguide precis före
intervjun, detta fick han. Intervjun pågick i cirka 50 minuter.

Jörgen Dahlgren, lektor i företagsekonomi och verksam vid ekonomiska
institutionen, Linköpings universitet. Har under en lägre tid undervisat i ämnet
redovisningsteori, slutade dock med detta 1997. Intervjun pågick i cirka 40
minuter.

                                                          
13 Andel utav totalt utskickade enkäter.
14 Andel utav totalt bearbetade enkäter.
15 Andel obesvarade enkäter per utbildning.
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En godkänd revisor som arbetar på en av de större revisionsbyråerna i
Östergötland. Respondenten är en kvinna med en nyligen avslutad
högskoleutbildning. Hon har arbetat som revisor i 13 år enligt de gamla
revisorskraven. Dock måste respondenten i och med Revisorsnämndens nya
krav avlägga revisorsexamen, intervjun skedde innan hon gjort detta. Intervjun
varade i cirka 60 minuter.

En auktoriserad revisor som både är delägare och kontorschef på en större
revisionsbyrå i Östergötland. Respondenten har arbetat som auktoriserad revisor
sedan 1985. Han har erhållit sin titel enligt de gamla revisorskraven, vilket
innebär att han inte har avlagt något revisorsprov. Intervjun varade i cirka 30
minuter.

Efter det att vi hade intervjuat revisorerna skickade vi även en följdfråga via e-
post till de båda respondenterna. Detta då vi ville förtydliga vissa oklarheter
avseende en fråga.

De citat som återfinns i uppsatsens 8:e kapitel är hämtade dels ifrån de bandade
intervjuerna och dels från kommentarer vi erhållit genom vår revisorsenkät.
Eftersom talspråket oftast skiljer sig från det skriftliga, vanligen används mer
slarviga formuleringar i talspråk och vissa upprepningar förekommer, har vi valt
att i viss mån redigera citaten när vi skrivit rent dem. Detta underlättar
läsningen, då citaten blir lättare att förstå. Vi har dock försökt att återge citaten i
sin helhet.

Då de frågor vi ställde till revisorerna kan uppfattas som känsliga har vi beslutat
oss för att inte namnge revisorerna.

 2.3 Bearbetning

Bearbetningen av enkäternas svar gjordes först i Excel där vi kodade
datamaterialet. Därefter använde vi oss av statistikprogrammet Minitab för att
sammanställa materialet.  Vi har använt oss utav explorativa metoder för att
analysera data och på så sätt undersöka om det finns orsakssamband mellan
olika variabler. Då vi vill generalisera respondenternas svar har vi varit tvungna
att visa att mätningarna är statistiskt säkerställda. (Aczel, 1996) Chitvå-måttet är
ett mått på samband mellan nominalskalevariabler och även mellan
ordinalskalevariabler. Måttet mäter avvikelsen mellan de observerade och de
förväntade frekvenserna, alla uttryckta i absoluta tal. (Dahmström, 1996) En
hypotes om oberoende, det vill säga att det inte finns något samband, kan testas
genom ett chitvå-test. Blir chitvå talet stort finns det ett samband mellan
variablerna. En kritisk gräns bestämmer när värdet är att betraktas som stort. Är
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det observerade värdet större än denna kritiska gräns, tror vi inte på slumpen
utan förkastar hypotesen, det vill säga resultatet är signifikant. Testet är bra om
urvalet är stort (Neter et al, 1996), enligt Aczel (1996) är ett urval stort om det är
över 30 observationer, vilket vi har i våra två enkätundersökningar. Chitvå
fördelningen är associerad med dess antal frihetsgrader, n-1. Antalet
frihetsgrader används för att ta fram ett lämpligt p-värde det vill säga
signifikans, vilken anger om beroende finns eller inte. Vid sammansställningen
av våra enkäter har vi använt oss av ett p-värde på 5%-nivå, vilket anses som en
etablerad nivå inom företagsekonomisk studier. Detta innebär att om p-värdet är
större än 0,05 så skall resultatet beaktas som icke-signifikant och hypotesen bör
förkastas. (Aczel, 1996)

Vid kodningen av studentenkäten valde vi efter att ha diskuterat med en
biträdande professor i statisktik att koda den 12:e frågans tre svarsalternativ som
två. Detta då vi har varit otydliga vid utformningen av svarsalternativen. (se
bilaga 1)

 2.4 Metodkritik

 2.4.1 Tidigare insamlat material
En stor del av den litteratur (artiklar), som vi använt oss av i denna uppsats är
skrivna av amerikanska författare och tar upp amerikanska förhållanden. Det
finns därmed en risk att vi kan ha misstolkat något begrepp. Likaså har vi förlitat
oss på information från olika artiklar och hemsidor utan att ha kontrollerat
författarens bakgrund, vilket i sig är en risk då författaren kan ge en subjektiv
bild.

 2.4.2 Nyinsamlat material
I den enkätundersökning som riktade sig till studenterna var vi ganska förtegna
avseende vad vi hade för syfte med vår uppsats. Detta var ett medvetet val från
vår sida då vi ansåg att för mycket information skulle kunna påverka
respondenternas svar. Revisorerna fick däremot mer information om vad vår
undersökning skulle handla om. Innan vi delade ut enkäterna till dem hade vi
tagit kontakt med respektive byrå och i stora drag informerat om vad vårt syfte
med enkäten var.

Även de personer vi intervjuat hade fått information i förväg om uppsatsens
syfte och om vad vi tänkt ta upp vid intervjun. Detta gav den intervjuade
möjlighet att fundera på ämnet, vilket både kan vara positivt och negativt. Det



Metod

19

positiva är att respondenten får tänka igenom ämnet och vara bättre förbered
inför intervjun. Det negativa är att respondenten kan fundera kring vilka svar
som är mer lämpliga eller ofördelaktiga i hans/hennes mening.

En brist i vår uppsats är att vi endast har genomfört en
studentenkätundersökning vid Linköpings universitet och inte vid något annat
universitet eller högskola. Detta har medfört att vi inte kan dra några generella
slutsatser utifrån de svar vi erhållit genom våran studentenkät. Dock anser vi att
Linköpings universitet är ett stort universitet med många studenter som kommer
från olika delar i Sverige och har därmed olika bakgrund. Detta och på grund av
tids- och kostnadsaspekter samt då vi själva studerar vid Linköpings universitet
fick oss att välja universitetet som vårt studieobjekt.

Den icke-proportionella fördelningen av revisorsenkäten, vad gäller antalet
enkäter utskickade i regionen Östergötland respektive Stockholm, var ytterligare
en begränsning fick göras på grund av kostnadsskäl. Eftersom vi ville se om
svaren skiljde sig mellan regionerna borde vi även skickat ut 90 och inte 60
enkäter till Stockholm.

 2.4.3 Mätproblem
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) ska mätinstrumentet vara
tillförlitligt och stabilt. Ett resultat bör vid upprepade tillfällen oavsett vem som
genomför undersökning ge samma resultat. Med detta menas att det ska finnas
en reliabilitet. Reliabiliteten i vår uppsats anser vi vara god om samma personer
som erhållit våra enkäter får besvara samma enkät ännu en gång. Vår
uppfattning är att respondenterna då ger samma svar som vi erhållit, eftersom vi
i våra enkäter har fasta alternativ. Skulle vi däremot haft öppna svarsalternativ
bedömer vi att reliabiliteten skulle försämrats.

Det finns olika faktorer utanför vår kontroll som påverkar mätinstrumentet. Det
kan vara faktorer hos respondenten som exempelvis trötthet och irritation. Men
det kan även vara faktorer som påverkar undersökningssituationen. Det kan
handla om påverkan från den yttre miljön, oklara formuleringar och så vidare.
Om vår undersökning upprepas, har respondenten haft möjlighet att tänka
igenom sina svar ytterligare en gång och detta kan då påverka respondentens
svar. Likaså är det möjligt att en respondet som nu valt att svara på vår
enkätundersökning inte skulle välja att svara eller vice versa, vilket i sin tur
skulle kunna medföra ett annorlunda resultatutfall.

Vårt mätningsresultat har enligt Swedner (1979) validitet om vi mäter det vi
avser att mäta. Validitetsmätningen kan delas upp i inre- och yttre validitet. Den
inre validiteten avser överensstämmelsen mellan begrepp och mätbara
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definitioner av dem. Den yttre validiteten behandlar frågan om det finns
möjlighet att dra generella slutsatser utifrån den gjorda undersökningen.
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Swedner (1979) menar att en fullständig
validitet kräver en fullständig reliabilitet. Vi har försökt att erhålla en hög
validitet genom att vi lät personer ur urvalsgruppen och vår handledare granska
revisorsenkäten i förväg. Likaså fick ekonomistuderande, som inte ingick i
urvalsgruppen och vår handledare, granska vår studentenkät. Vi har däremot inte
tagit hjälp av någon statistiker vid framtagningen av enkätfrågorna och dess
svarsalternativ. Däremot har vi i hög utsträckning använt oss av de frågor som
framtagits för Albrecht & Sacks (2000) undersökning. Detta val gjordes då vi
vet att frågorna fungerade, och därmed bidrar till högre validitet. Vi tog även
kontakt med en statistiklärare för att få hjälp med enkäternas sammanställning
för att på så sätt nå en god validitet.

 2.5 Disposition
Denna uppsats är uppbyggd enligt följande:

Figur 2-4 Uppsatsens disposition (Källa: egen)

I kapitel tre till och med sju finns uppsatsens bakgrundsinformation, i vilken vi
tar upp fakta som är nödvändig för att förstå uppsatsens fortsatta utveckling.
Uppsatsens empiriska del återfinns i kapitel åtta. Dessa kapitel knyts samman i
kapitel nio och ligger till grund för vår bearbetning. I uppsatsens sista del,
kapitel tio, återfinns våra slutsatser, egna reflektioner samt de hypoteser vi
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kommit fram till genom vår undersökning. I slutet av detta kapitel ger vi även
förslag på fortsatta studier.
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 3 Förändringar i den ekonomiska omvärlden

I detta kapitel kommer vi att beskriva de faktorer som påverkat den ekonomiska
omvärlden och därmed även revisorsyrket.

För att kunna förstå varför antalet redovisningsstuderande minskat och varför
vissa revisorer inte skulle välja läsa redovisning om de fick börja om sin
utbildning, är det viktigt att förstå de förändringar som skett i den ekonomiska
omvärlden samt hur dessa förändringar påverkat affärslivet och
redovisningsutbildningen (Albrecht & Sack 2000).

Figur 3-1 beskriver de faktorer som bidragit till förändringen av revisorsyrket. I
detta och följande kapitel kommer vi att systematisera oss efter nedanstående
figur.
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Figur 3-1 Forces Impacting in the Profession (Källa: egen bearbetning av CPA Vision
Project)

 3.1 Omvärldsförändringar

Under de senaste åren har förändringstakten i näringslivet ökat. Detta har
exempelvis märkts genom att antalet företagsombildningar och konkurser ökat,
kortare livscykler för produkter och tjänster samt en ökad osäkerhet om
utvecklingen. (Svenska Revisorsamfundet, 1995) Albrecht & Sack menar att det
är tre faktorer som påverkat affärsekonomin. Dessa är:

Revisorsyrket

Minskning av nya revisorer -
Antalet studenter och andra
yngre personer som väljer
revisorsyrket har minskat.

Större marknad - Allteftersom världens
gränser försvinner, kräver marknaden mer
komplexa råd och tjänster. Detta ger
revisorer möjlighet att förbättra sin
kunskap, kompetens och sina tjänster.

Teknologi - En del
revisorers traditionella
arbete har ersatts av den
teknologiska
utvecklingen.

Behovet av ledarskap -
Företagen arbetar på en
mer globaliserad
marknad. Det ledarskap
de kräver, både från
externa och interna
rådgivare, kräver ny
kunskap, snabbhet och
skicklighet. Teknologiska framsteg - Teknologin

utmanar och omformar vår livsstil,
arbetsmönster, utbildningsupplevelser samt
nya kommunikationsmönster och tekniker.
Tar inte företagen till sig den nya tekniken
och integrerar den effektivt förlorar de sin
marknadsposition.

Förändring av marknads
värde - Marknadens
efterfrågan på revisorernas
kärnkompetens;
redovisning, revision och
skatterådgivning har
minskat.

Rådgivning - Revisorns
roll har mer och mer blivit
att förmedla värde till
företaget och hjälpa dem
med att finna
konkurrensfördelar.

Krav för kvalificering -
De formella kraven för
att bli kvalificerad
revisor har ökad.
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• Teknologin
• Globaliseringen
• Ökat antal investerare

Den utvecklade teknologin har resulterat i att framtagandet av ekonomisk
information och spridningen av ekonomisk information har blivit billigare.
Antalet personer som kan ta fram den ekonomiska informationen har ökat,
eftersom informationen snabbt och enkelt kan tas fram med hjälp av speciella
dataprogram. I och med denna förändring ses inte historisk ekonomisk
information (såsom årsredovisningar) längre tillförlitlig och ”up-to-date”.
Företag och investerare vill ha nyare och aktuellare siffror som visar dagsläget.
(Albrecht & Sack 2000)

Den nya teknologin har även bidragit till att marknaden har förändrats. Handeln
mellan länder har ökat kraftigt och det har blivit allt lättare för kunder att
beställa varor från utländska företag. Den ökade globaliseringen har i sin tur
bidragit till en hårdare konkurrens och företag behöver ständigt förbättra sina
produkter eller tjänster för att kunna överleva på marknaden. Då produkters
livscykler blivit kortare har även företagens konkurrensfördelar minskat
tidsmässigt. Företagens konkurrensfördelar har blivit kortvariga tillgångar och
dessa behöver snabbt utnyttjas och ständigt bearbetas. (Albrecht & Sack 2000)
Utvecklingstendenser, teknologisk utveckling och konkurrensförhållande kan ha
väsentlig betydelse för företagens framtidsutsikter. Företagens ekonomiska
ställning kan även påverkas av en generell tillbakagång inom branschen,
särskilda lagregler samt nya miljökrav. (Svenska Revisorsamfundet, 1995)

Handeln med finansiella instrument har utvecklats och tilltagit under 1990-talet.
Därmed har även antalet externa intressenter ökat och relationen mellan företag
och dess investerare har förändrats. Företagen har blivit tvungna att ha en mer
”öppen redovisning” och dela med sig av företagets ekonomiska information.
Det har också blivit allt vanligare att externa intressenter exempelvis investerare
och analytiker ifrågasätter den ekonomiska informationen och företagets
strategi. (Albrecht & Sack, 2000)

Utvecklingen inom näringslivet har bidragit till att det ställs nya krav på
revisorernas arbete för att möta användarnas krav och förväntningar. Med
användare menas både interna och externa intressenter som utnyttjar
årsredovisningen som en informationskälla om företaget. I stora företag är
antalet användargrupper större än i mindre företag. Detta gör det svårare att ta
hänsyn till de skilda intressenterna. (Svenska Revisorsamfundet, 1995)

Den förändrade ekonomin har bidragit till att de traditionella arbetssätten har
förändrats, dessutom har den snabba förändringen reducerat tiden för
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beslutsfattande. Idag måste beslut tas snabbt, eftersom det kan kosta företagen
en hel del om de exempelvis mister viktiga affärsavtal. (CPA Vision Project,
1998) Denna förändring i företagens omvärld ställer högre krav på revisorns
förmåga till helhetssyn och insikt om kundens verksamhet. Större krav ställs
även på revisorns förmåga att fånga in relevant information. Framtida händelser
kan bättre och lättare förutses genom att systematiskt samla in information och
kunskap. (Svenska Revisorsamfundet, 1995)

 3.2 Förändringar i revisorsyrket
Enligt CPA Vision Project (1998) befinner sig affärsvärlden i en ny och
komplex era. Teknologin påverkar företagens strategi och beslutsfattande i
högsta grad. Strategisk planering är ett element som blir allt viktigare. Revisorer
skall ha kunskaper såsom strategiskt och kritiskt tänkande så de kan möta
framtidens utmaningar. (CPA Vision Project, 1998) Revisorer bör därmed ha
affärssinne, kunna tänka bredare och vara mer innovativa än tidigare.
Definitionen av vad en revisor är har ändrats och detta bör lyftas fram. (Albrecht
& Sack, 2000)

För att en revisor ska kunna hjälpa företagen med strategisk planering och
beslutsfattande måste revisorn känna till ägarstruktur, koncernförhållande samt
närstående företag. Han/hon måste även ha en generell kunskap och förståelse
för affärsidéer, strategier, investeringsplaner och produktionsprocesser.
Information om företagets prissättning och finansiering av verksamheten behövs
även för att kunna identifiera väsentliga poster, bedöma risker samt värdera
skulder och tillgångar. (Svenska Revisorsamfundet, 1995)

Revisorer bör även ha kunskap om företagens organisation och personal.
Exempelvis är anställningsvillkor samt nyckelpersoners kompetens faktorer som
är relevanta för riskbedömningen och effektiviteten i den interna kontrollen.
(Svenska Revisorsamfundet, 1995) Revisorn bedömer även företagets styrelse
och VD:s inställning till styrning och kontroll och om de utsätter företaget för
risker som kan vålla skada för företaget. Likaså är det viktigt att klarlägga och
följa upp avvikelser mellan budget och utfall. (FARs Samlingsvolym, 2000)

Numera arbetar allt fler redovisare och revisorer som interna konsulter eller
analytiker inom sina företag. Teknologiska förändringar har gjort att de
spenderar mindre tid på att förbereda standardiserade rapporter och mer tid på
att analysera och tolka information. Albrecht & Sack (2000) menar att studenter
bör veta att det finns olika regler och rekommendationer inom redovisning, men
det är viktigt att de lär sig att analysera och förstå vad som står i de olika
finansiella rapporterna, så de kan fatta bra beslut. (Albrecht & Sack, 2000)
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Det analytiska arbetssättet måste känneteckna all revision och alla faser i
revisorsarbetet. Analys av redovisningen och annan information är ofta ett
effektivt arbetssätt för att nå målen med revisionen. Med analytiskt arbetssätt
menas exempelvis att jämföra informationen, analysera förändringar och
relationer, utvärdera informationen och klargöra avvikelser. I dagens
revisorsarbete kommer riskbedömning att få allt större betydelse. SRS menar att
revisorer genom detta arbetssätt kan nå målen effektivare än vad som är fallet
med enbart traditionella metoder. (Svenska Revisorsamfundet, 1995)

Revisorer bör använda sig av analytisk granskning för att bedöma rimlighet och
trovärdighet i olika redovisningsposter och att bekräfta att bokslutet i sin helhet
är i överstämmelse med den kunskap revisorn har om företagets verksamhet.
Med hjälp av analytisk granskning ska revisorn också identifiera potentiella
riskområden och upptäcka fel med en begränsad resursinsats. (FARs
Samlingsvolym, 2000)

Under senare år har analytisk revision fått en allt större betydelse under
revisionsprocessen. Analytisk revision är viktig, då den ofta möjliggör en
granskning av förhållanden som är svåra att täcka in med andra metoder.
Datorstöd har dessutom gjort det enklare, effektivare och billigare att använda
analytisk revision. Analytisk revision omfattar allt från enkla jämförelser till
avancerade statistiska metoder. Olika databasprogram, kalkylproblem och
rapportgeneratorer innehåller funktioner som kan användas för att utföra
analytisk revision, utöver detta finns även särskilda analysprogram. Analytisk
revision innefattar bland annat att jämföra aktuell data med
framtidsbedömningar, utreda oväntade variationer samt att  utvärdera resultat.
(Svenska Revisorsamfundet, 1995)

För att en revisor ska kunna analytiskt granska ett företags årsredovisning och
situation bör revisorn ha en fördjupad kunskap om företagets verksamhet.
(FARs Samlingsvolym, 2000) Utan denna information kan inte revisorn
identifiera och förstå händelser, rutiner och transaktioner som har väsentlig
betydelse för årsredovisningen och revisionsarbetet och därmed
företagsledningens beslutsfattande. Denna kunskap behövs även för att
revisionsarbetet skall kunna utföras effektivt och med hög kvalitet. Genom en
tidig uppfattning om företagets utveckling och problem kan det fortsatta arbetet
inriktas på betydelsefulla områden där det finns risk att fel uppstår. (Svenska
Revisorsamfundet, 1995)
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 4 Förändringen i antalet
redovisningsstudenter

Nedan kommer vi att beskriva den förändring som skett avseende antalet
studenter som inriktar sig mot redovisning. I kapitlet kommer vi att belysa både
de amerikanska och de svenska förhållandena. Vi kommer att behandla både
tidigare insamlad och nyinsamlad information.

På senare år har antalet studenter, på högskolor och universitet i USA, som
väljer att inrikta sig mot redovisning på kandidat och magisternivå minskat. Där
har antalet studenter som har erhållit en kandidat- eller magisterexamen i
redovisning varit cirka 60 000 per år i över tjugo år. Året 1998-1999 föll antalet
studenter ner till 47 600 per år, en nedgång på ca 20%. (Albrech & Sack, 2000)

Även vid Linköpings universitet har antalet studenter som väljer en inriktning
mot redovisning minskat. På ekonomlinjen eller på det nuvarande
ekonomprogrammet har antalet studenter minskat från 56,7%16 våren 1994 till
43,5% våren 2001. Prognosen för våren 2002 ser ännu sämre ut. Ställs antalet
studenter som valt läsa redovisning våren 2002 i förhållande till antalet som är
registrerade hösten 2001 faller procentantalet ner till 33,7%. (Ladok Linköpings
universitet, 2001-11-13)

                                                          
16 Det vill säga att 56,7% av det totala antalet studenter vid ekonomprogrammet läste
redovisningsfördjupningen.
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Figur 4-1 Förändringar av antalet redovisningsstuderande vid Linköpings universitet
samt Stockholms universitet (Källa: Ladok Linköpings universitet, 2001-11-13, & Ladok
Stockholms universitet, 2001-11-26)

År 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Internationella ek. prog.,
Linköping

9,6 5,5 8,6 6,9 3,9 6,3

Ek. prog., Linköping 56,7 70,1 57 38,5 44,5 39,3 32 43,5
Ek. linjen, Stockholm 22 20,9 29,1 37,3 22,4 13,6 19,6
Tabell 4-1 Procentuell förändring av antalet redovisningsstuderande vid Linköpings
universitet  samt Stockholms universitet (Källa: Ladok Linköpings universitet, 2001-11-13,
& Ladok Stockholms universitet, 2001-11-26)

Statistik från det internationella ekonomprogrammet visar också en nedgång i
antalet redovisningsstuderande, från 9,6% våren 96 till 6,3% våren 01.
Prognosen för 02 visar dock en liten ökning till 7%.

Statistiken på antalet studenter på ekonomlinjen vid Stockholms universitet som
på termin 4 valt att inrikta sig mot redovisning visar dock ingen trend på
nedgång. Däremot går det tydligt att urskilja att det under 1998 skett en stor
ökning av antalet redovisningsstuderade. Även i Linköping går det att se
ökningar av antalet studenter under 1998, fast inte i samma utsträckning.
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Albrecht & Sack (2000) menar att antalet studenter som väljer att läsa
redovisning som huvudämne har minskat, men att antalet som läser
redovisningskurser på lägre nivå har varit det samma under senare år. Däremot
har antalet studenter som väljer andra inriktningar på kandidat och magisternivå
ökat under 1990-talet.

Enligt Albrecht & Sack (2000) är det flera faktorer som har bidragit till att färre
studenter inriktar sig mot redovisning. Dessa är:

• Ingångslönen för studenter med redovisningsexamen17 är lägre än för de med
andra företagsekonomiska inriktningar

• Utbudet av företagsekonomiska ämnen har ökat under senare år
• Studenter väljer idag mer ”riskabla karriäralternativ” än förr
• Bilden av vad en revisor är och gör är snedvriden
• Lärarens påverkan

 4.1 Låg ingångslön

Förr erbjöds revisionsbyråer relativt höga löner jämfört med andra
ekonomirelaterade arbeten. Detta stämmer inte längre. Företag inom IT-
branschen och olika konsultfirmor har under senare år erbjudit högre löner än
revisionsbyråerna. I USA beror också ingångslönerna till stor del på vilken
examen studenten har. Om en magisterexamen i företagsekonomi med
exempelvis inriktning mot strategi eller finansiering har nåtts ligger
ingångslönen relativt högre än om en magisterexamen med
redovisningsinriktning har erhållits. (Albrecht & Sack, 2000)

I Sverige beror ingångslönen på vilken befattning den anställde har inom
företaget. Exempelvis går det att se lönemässiga skillnader mellan en
marknadsförare/försäljare och en anställd inom ekonomistyrning/controlling.
Enligt SIF18 har en marknadsförare/försäljare i åldern 25-29 år ingångslönen 24
000 kronor (medianlön) dock är den endast 19 700 om den anställde arbetar
inom området ekonomistyrning/controlling. (www.sif.se)

Ingångslönen är en faktor som påverkar studenters val av ämne och inriktning.
När andra yrkesgrupper än revisorer erbjuds en högre ersättning är det stor risk
att studenter anser att det är ”lönsammare” att satsa på en annan utbildning.
(Albrecht & Sack, 2000) Revisionsbyråerna måste betala konkurrenskraftiga

                                                          
17 Med redovisningsexamen menar vi ekonomi kandidat/magister examen med inriktning mot
redovisning.
18 Före detta Svenska Industritjänstemannaförbundet.
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löner för att hålla kvar sina nyanställda, annars finns en uppenbar risk att
intresset för yrket minskar och att det blir brist på duktiga revisorer. (Balans,
3/1997 & Balans, 5/1999)

Varför ökar då inte revisionsbyråerna ingångslönerna? Albrecht & Sack (2000)
menar att det finns flera orsaker till detta. För det första skulle det bidra till att
redan anställd personal skulle begära en löneökning, en ökning som inte
revisionsbyråerna har råd med. För det andra har företagen istället börjat anställa
erfaren personal. Erfarenheten rättfärdigar den högre ersättning som betalas till
den redan erfarna personalen. Slutligen har det visat sig att företag har börjat
anställa studenter som läst andra ämnen, istället för redovisning, till lägre löner.
Företagen utbildar sedan och tränar upp dessa studenter under sommaren och på
arbetet. (Albrecht & Sack, 2000)

 4.2 Utbudet av andra företagsekonomiska ämnen

Idag har studenter ett flertal andra attraktiva inriktningar att välja mellan än
tidigare. Dessa inriktningar/ämnen existerade inte förut. Studenter ser dessa
ämnen som intressantare och mer värdefulla samt att dessa inriktningar kan
bidra till en bättre karriär. (Albrecht & Sack, 2000) Andra inriktningar anses ge
bredare kunskap och studenterna kan på så sätt maximera sina arbetsmöjligheter
och arbetsstabilitet. Icke-redovisningsstuderande anser även att CPAs inte är
inblandade vid beslutsfattandet angående företagets framtida agerande och
förstår sig inte på globala ekonomiska frågor. (CPA Vision Project, 1998)

De nya ämnena är bland annat logistik, informationssystem och finansiering.
Dessa inriktningar förbereder inte bara studenterna för nya och spännande
yrken/karriärer som har utvecklats på grund av globalisering, ökad konkurrens
och teknologiska förändringar. De förbereder också studenterna för det arbete
som presteras av företag som tidigare nästan endast har anställt
redovisningsstudenter, exempelvis professionella serviceföretag och olika
finansavdelningar inom stora företag. (Albrecht & Sack, 2000) Albrecht & Sack
(2000) menar att andra inriktningar/ämnen förbereder studenter lika bra eller till
och med bättre för det arbete som redovisare gör. De anser även att
redovisningsutbildningen är för avskilt från andra ekonomiska ämnen.

En annan orsak till att studenter väljer att läsa andra inriktningar än redovisning
är att redovisningsämnet anses vara svårare än andra ekonomiska ämnen.
Studenterna anser att det är för svårt att läsa inriktningen mot redovisning,
speciellt då den inte kommer att leda till något bättre arbete. (Frieswick, 2000)
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Från åttiotalets mitt och fram till mitten av nittiotalet bestod ekonomlinjen vid
Linköpings universitet av sju terminer. Utbildningen delades in i ett basblock
som var gemensamt för samtliga studerande och en påbyggnadsdel innehållande
tre fördjupningsinriktningar. Dessa inriktningar var: organisation och
marknadsföring, redovisning samt samhällsekonomiskt utredningsarbete. De två
förstnämnda inriktningarna var företagsekonomiska medan den sista var
nationalekonomisk. Med andra ord fick studenterna endast välja mellan två
företagsekonomiska inriktningar. Fördjupningarna delades upp i gren ett, två
och tre, vilka omfattade vardera 20 poäng. Gren två som var inriktad mot
redovisning innehöll kurser såsom externredovisning, finansieringsteori samt
juridikkurser. (utbildningskataloger från Linköpings universitet, 1984-1995)

Idag finns det dock ett betydligt större urval av kurser att läsa och studenterna
vid ekonomprogrammet i Linköping kan välja att läsa en djup eller en bred
utbildning. En stor del av kursutbudet är valbart eller valfritt. Det ges möjlighet
till fördjupning i olika delar av ekonomiämnet i vid bemärkelse eller till bredd
inom helt andra ämnen. Studenten får välja att läsa antingen två kurser om 5
poäng eller en kurs om 10 poäng. Nya kurser som inte tidigare funnits har
tillkommit, exempelvis logistik, human resourse management och E-commerce
Me-commerce management (ECM). (www.liu.se).

 4.3 Mer riskabla ämnen och yrken

En faktor som kan ha bidragit till att färre studenter väljer att läsa redovisning är
den ”starka” ekonomin som har rått under senare år. (Albrecht & Sack, 2000)
Den som väljer en inriktning mot redovisning får kompetens att arbeta inom ett
företags ekonomiförvaltning liksom inom revisionsverksamhet. Arbetsuppgifter
av detta slag är bland de minst konjunkturkänsliga. (www.su.se) En
redovisningsinriktning har förut setts som en ”säker” utbildning eftersom den
gav en relativt förutsägbar framtid vad gäller arbete. Inom företag var det vanligt
att personal med högre befattning (inom ekonomi- och finansavdelningar) hade
en redovisningsexamen och revisorer behövdes alltid. (Albrecht & Sack, 2000)
På senare år har studenter blivit mindre oroliga för säkerheten och
förutsägbarheten i sin karriärsval. De tänker mer på att yrket ska vara lukrativt,
belönande, kreativt och tvärvetenskapligt. (Taylor report, www.acipe.org) Med
andra ord är studenter idag mer benägna att ta risker än tidigare. De anser att om
deras första yrkesval inte går bra finns alltid andra alternativ. Den goda
ekonomin har bidragit till att det blivit på detta sätt, för vid dåliga tider är en
nyutexaminerad glad bara över att få ett arbete. (Albrecht & Sack, 2000)
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 4.4 Innebörden av revisorsyrket

Flera undersökningar som gjorts i USA har visat att studenter inte har en
tillräcklig god kunskap om vad en redovisare/revisor gör. Många studenter ser
det som ett sifferrelaterat  arbete och som ointressant. En stor del av studenterna
ser revisorn som en person som främst arbetar med att hantera pengar och
beräkna företagskatten. (Taylor report, www.acipe.org) Frieswick (2000) menar
att studenter inte är tillräckligt informerade om vad redovisningsyrket innebär
och de olika alternativ som finns inom redovisningsyrket. Revisionsbyråer
informerar inte studenterna på ett tillräckligt tidigt stadium om vad som krävs
för att arbeta som revisor och vad en revisionsbyrå egentligen arbetar med.
(Frieswick, 2000)

 4.5 Lärarens påverkan

Albrecht & Sack (2000) menar även att faktorer som inspirerande lärare och
redovisningskursernas upplägg och innehåll påverkar studenternas val av
inriktning. En inspirerande lärare kan motivera studenterna att fortsätta läsa
redovisningsfördjupningen genom att göra ämnet intressant och stimulerande.
Även redovisningsgrundkursernas pedagogiska upplägg såsom litteratur,
övningar och föreläsningar kan påverka studenters syn på redovisningsämnet.
Albrecht & Sack (2000) menar att redovisningskursernas upplägg består av för
mycket föreläsningar och lite övningar där studenten får möjlighet till att
utveckla sin analytiska förmåga och kunskap. Volpe & Chen (2001) påstår att
lärarna vet om de förändringar som sker i den ekonomiska omvärlden men
ändrar trots detta inte redovisningskursernas innehåll. Anledningen är att lärarna
inte känner sig manade att göra dessa förändringar, då det kan kännas stressigt
att sluta föreläsa om det läraren är van vid och börja om med något nytt. (Volpe
& Chen, 2001)

 4.6 Rekrytering
Antalet utexaminerade redovisningsekonomer har i USA minskat vilket bidragit
till att revisionsbyråerna har hållit kvar sin personal och lockat nyutexaminerade
med hjälp av olika belöningssystem. I USA har det inom revisionsbranschen
nästan blivit lika svårt att rekrytera och hålla kvar sin personal, som inom IT-
branschen. Revisionsbyråerna har idag därför blivit tvungna att marknadsför sig
mer direkt mot ekonomistuderande. Marknadsföringen sker idag tidigt på
universiteten och högskolorna samt även på gymnasieskolorna. (Frieswick,
2000) Det gäller för revisionsbyråerna att upprätthålla sitt anseende bland
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ekonomistuderande. (Balans, 3/1997) Det gäller även för revisionsbyråerna att
kunna behålla den personal de har. En lyckad framtid för en revisor kräver
förutom efterfrågan av tjänsten även insatser från såväl revisionsbyråerna som
den enskilde revisorn. Revisionsbyråerna måste värna om yrket genom att hela
tiden utveckla arbetsmetoderna. Uppdragen måste uppfattas både som
meningsfulla och intelligenta. Samtidigt måste den enskilde revisorn fortlöpande
utveckla sin kompetens. (Balans, 5/1999)
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 5 Redovisningspraktikers syn på
redovisningsämnet

I detta kapitel har vi för avsikt att redogöra för amerikanska
redovisningspraktikers syn på redovisningsämnet på högskolenivå och
revisorsyrket.

Albrecht & Sacks (2000) undersökning visade att de studenter som väljer att läsa
redovisning på universitetsnivå oftast har någon släkting, vän eller bekant som
är revisor. Frågan är vad som skulle hända om de som redan är revisorer
rekommenderade studenter att välja andra ämnen.

De flesta lärare och praktiker som ingick i Albrecht & Sacks, (2000)
undersökning svarade att de inte skulle valt redovisning om de fick gå om sin
utbildning idag. Andra ämnen som juridik, informationssystem och andra
ekonomiska inriktningar var att föredra. Sex gånger så många praktiker skulle
valt en annan inriktning än redovisning, över tre gånger så många skulle valt
informationssystem hellre än redovisning och nästan dubbelt så många skulle
valt en juristexamen istället för en ekonomiexamen med inriktning mot
redovisning. Detta illustreras i nedanstående figur.

Type of Degree % of
Educators

Who Would

% of
Practitioners
Who Would

Earn a bachelor’s degree in something other then
accounting and then stop

0,0 7,8

Earn a bachelor’s degree in accounting, then stop 4,3 6,4
Earn a Master’s of Business Administrations
degree

37,7 36,4

Earn a Master’s of Accountancy degree 31,5 5,9
Earn a Master’s of Information Systems degree 17,9 21,3
Earn a master’s degree in something else 5,4 6,4
Earn a Ph.D. 1,6 4,4
Earn J.D. (law degree) 1,6 11,4

Tabell 5-1 Examen som redovisningspraktiker skulle välja idag i USA (Källa: egen
bearbetning av Albrecht & Sack, 2000, s. 33)

Det finns många olika faktorer som har påverkat redovisningspraktikers och
lärares syn på nyttan av att ha redovisning som huvudämne. Många av dessa
stämmer in med studenters val att inte välja redovisning som huvudämne, men
förutom dessa finns två andra orsaker, nämligen:
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1. Den ekonomiska omvärlden har förändrats dramatiskt, medan
redovisningsutbildningen inte har modifierats i lika stor utsträckning.
Utbildningen ses som begränsad, bakåtinriktad och för kostsam för de
fördelar som erhålles.

2. Att ha en karriär inom redovisning har minskat i popularitet på grund av
konkurrens och teknologiska förändringar. Affärsmän/affärskvinnor som vill
ha en intressant och belönande karriär söker sig på andra håll.

Robert Elliot, ordförande i AICPA och delägare i KPMG, har identifierat fem
steg inom ”informationsvärdekedjan” och analyserat och värdesatt varje steg.
Steg 1 är att registrera olika affärshändelser, nästa steg, steg 2, innebär att det
registrerade materialet sammanställs till användbar data. I det tredje steget
omvandlas data till användbar information och i det fjärde förvandlas
informationen till kunskap som är till hjälp för beslutsfattande. Slutligen
används denna kunskap till att ta bra beslut.

Elliot använder sig av följande diagram för att illustrera denna värdekedja.

      Steg 1                Steg 2     Steg 3              Steg 4    Steg 5

Figur 5-1 Värdekedja (Källa: Albrecht & Sack, 2000, s. 36)

Enligt Elliot har varje steg ett ekonomisktvärde:

• Steg 1 är idag inte mer värt än $10 per timme
• Steg 2 är inte värt mer än $30 per timme
• Steg 3 är nu värt $100 per timme
• Steg 4 är nu värt $300 per timme
• Steg 5 är nu värt $1000 per timme

Problemet ligger i att redovisningsutbildningen förbereder studenter för att
prestera steg 1 och 2. (Elliot i Albrecht & Sack, 2000) Vi har valt att beskriva de
redovisningskurser som ges vid Linköpings universitet, då universitetet ingår
som en del i vår empiriska undersökning. Första kursen i externredovisning vid
Linköpings universitet syftar bland annat till att ge förståelse för och kunskap
om sambanden mellan olika slags affärshändelser samt om de principer och
konventioner som ligger bakom redovisningen. Vid fördjupningskursen i

Business
Events

Data Information Knowledge Decisions
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redovisning behandlas utformningen av årsredovisningen för såväl enskilda
bolag som koncerner. Likaså beaktas lagar, rekommendationer, anvisningar
samt god redovisningssed. Inom redovisningsteorin som ingår i
fördjupningskursen behandlas element som exempelvis redovisningens historia,
grundläggande begrepp, paradigm inom redovisning etcetera. (www.liu.se)

Albrecht & Sack (2000) menar att både redovisningspraktiker och lärare anser
att redovisningsutbildningen inte har förändrats tillräckligt för att möta
förändringar i den ekonomiska omvärlden och därmed redovisares behov. CPAs
finner att traditionell utbildning och träning brister i att förmedla den kunskap
och ”färdighet” som behövs för dagens revisorsyrke. Därför behöver både den
akademiska och den praktiska utbildningen modifieras så den kan möta
revisoryrkets framtida krav. (CPA Vision Project, 1998)

Albrecht & Sack (2000) anser även att praktiker och lärare inom redovisning ser
problem med redovisningskarriären. Teknologin har som sagt gjort att
redovisningsarbetet ses som omodernt och marknadens efterfrågan på
traditionellt redovisningsarbete såsom revision och beskattning har minskat
medan efterfrågan på värdetillsättande konsultservice har ökat. (CPA Vision
Project, 1998)

Även den inre belöningen, såsom den inre tillfredställelsen och uppskattningen,
med att vara redovisare/revisor har minskat och CPA titeln är inte lika värdefull
som den var förut. I USA anses en karriär inom redovisning mindre lockande ur
ett finansiellt perspektiv på tre sätt. (Albrecht & Sack, 2000)

1. Ingångslönen är oftast lägre än inom andra yrken.

2. Det har blivit svårare att bli delägare i en revisionsbyrå likaså har andra
regleringar, såsom förbudet att äga aktier i klientföretag, begränsat förmågan
att förbättra den monetära ersättningen, vilket är en möjlighet inom andra
yrken.

3. En redovisningskarriär är mer begränsad. Andra ekonomiska yrken anses ge
bättre karriärmöjligheter än vad ett yrke inom redovisning eller
revisionsbranschen gör.
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 6 Revisorskåren

Nedan kommer vi först att beskriva utvecklingen av antalet kvalificerade
revisorer i Sverige. Sedan redogör vi för de krav som finns för kvalificering i
Sverige respektive USA.

 6.1 Revisorskårens utveckling

Enligt uppgifter från Revisorsnämnden19 har den nuvarande revisorskåren,
vilken består av både godkända och auktoriserade revisorer, minskat under de
senaste åren. Vid utgången av år 2000 var antalet kvalificerade revisorer 4112
stycken vilket innebär en minskning med 111 personer mellan åren 1999-2000.
Den största minskning har enligt RN:s chefrevisor Inger Blomberg skett bland
de godkända revisorerna (Balans 3/2001). Minskningen har skett på grund av att
antalet beviljade ansökningar för kvalificering har minskat i relation till antalet
auktoriseringar och godkännanden som upphört gälla.

År: 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Auktoriserade
revisorer:

2258 2339 2333 2307 2293 2294

Godkända
revisorer:

2153 2156 2146 2029 1930 1818

Totalt: 4411 4495 4479 4336 4223 4112

Tabell 6-1 Antal kvalificerade revisorer 1996-2001 (Källa: RN, 2001)

Likaså har det skett en åldersförskjutning då de flesta kvalificerade revisorerna
idag är mellan 50 och 59 år, vilket innebär att de inom tio till 15 år bör gå i
pension.

                                                          
19 Revisorsnämnden, RN, är tillsynsmyndighet för Sveriges kvalificerade revisorer och är
underställd Justitiedepartementet. All statistik i detta avsnitt är framtagen av RN om inget
annat anges.
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Figur 6-1 Åldersfördelning kvalificerade revisorer, en jämförelse mellan 1993 och 2001
(Källa: RN, 2001)

Det är framförallt bland de yngre revisorerna, i ålderskategorin 30-39 år, det
skett en minskning. Där har det skett en minskning både bland auktoriserade och
godkända revisorer. Även bland revisorer ”yngre än 30” har det skett en
minskning. Detta märks tydligt bland de godkända revisorerna. Antalet
auktoriserade i denna ålderskategori har dock ökat det sista året men en
minskning har skett fram till år 2000. Att de auktoriserade revisorerna är färre i
ålderskategorin ”yngre än 30” är naturligt då det tar minst fem år från det att
revisorn har avslutat sin magisterexamen vid högskolan/universitetet till
uppnådd auktorisation.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Aukt. yngre än 30 19 41 28 28 22 12 4 7 19
Autk. 30-39 793 836 797 783 802 758 699 649 618
Godk. yngre än 30 44 65 56 51 53 45 28 15 5
Godk. 30-39 375 426 486 473 480 461 415 375 318
Tabell 6-2 Fördelningen av yngre kvalificerade revisorer  (Källa: RN)

Av dagens revisorskår är övervägande del män, 73,93%. På senare år har antalet
kvinnor som auktoriserats ökat. Statistiken från januari 2001 visar att fler
kvinnor (13 av totalt 19 personer) i åldern yngre än 30, auktoriseras i jämförelse
med män i samma ålderskategori. Detta visas i figur 6-2 nedan.
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Figur 6-2 Könsfördelning mellan kvalificerade revisorer 2001 (Källa: RN, 2001)

 6.2 Krav för kvalificering

För att bli godkänd revisor ska sökanden enligt ”Lag (1995:528) om revisorer”
uppfylla vissa krav. Den sökande ska yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet
och vara bosatt i Sverige eller annan EU-stat. Likaså ska han/hon vara redbar
och i övrigt lämplig att utöva revisorsverksamhet. Det finns även krav på att
sökanden inte försatts i konkurs, ha näringsförbud eller god man. Utöver detta
måste revisorsexamen avläggas hos Revisorsnämnden. Dessa krav gäller även
för att bli auktoriserad revisor, skillnaden är att personen även måste avlägga
högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden. Ett godkännande eller
auktorisation gäller i fem år eller tills ansökan om förlängning avslås. (FARs
samlingsvolym 2000)

För att få avlägga prov för revisorsexamen eller högre revisorsexamen krävs att
den sökande har genomgått både teoretisk och praktisk utbildning. Den som har
för avsikt att avlägga en revisorsexamen måste ha en utbildning som omfattar
minst 120 poäng enligt följande uppdelning:

• Företagsekonomi 60 poäng
• Juridik 30 poäng
• Övriga obligatoriska ämnen 20 poäng
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Vad varje ämne bör innehålla finns specificerat i ”Revisorsnämndens
föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov”. Inom företagsekonomi
krävs bland annat att minst 10 poäng extern redovisning studerats på nivån över
40 poäng. Minst 10 poäng beskattningsrätt måste ingå i det juridiska blocket,
resterade 20 poäng bör omfattas av handelsrätt särskilt med avseende på
associationsrätt, allmän förmögenhetsrätt samt kredit och obeståndsrätt. De
övriga obligatoriska ämnena ska minst omfatta 10 poäng ADB,
nationalekonomi, statistik eller matematik. Dessa ämnen får integreras med
andra ämnen, dock måste studieanordnare intyga om innehåll och omfattning.
(www.rn.se) Revisorsnämnden kan således underkänna vissa kurser trots att
studenten läst dem. Anledningen till detta är att kurslitteraturen inte anses vara
tillräckligt bra, att kursen inte haft det upplägg som krävs av nämnden eller inte
erbjudits på ”rätt” termin. (Franzén & Leek, föreläsning vt 2001) Utöver detta
ska en uppsats i valfritt ämne på nivån över 40 poäng ingå, det behöver såldes
inte vara en företagsekonomisk eller juridisk uppsats.

Den praktiska utbildningen ska pågå under minst tre år, vilket enligt
Revisorsnämndens föreskrift ska motsvara 4800 timmar. Sökanden ska följa ett
utbildningsprogram som ger praktisk erfarenhet om vad yrket innebär. Under
utbildningen ska sökanden bland annat få ökad kunskap om revision i olika
branscher. (FARs samlingsvolym, 2000)

Kraven för högre revisorsexamen är högre. Det krävs en högskoleutbildning om
minst 160 poäng, av dessa poäng ska minst 120 poäng ha den fördelning och
inriktning som gäller för revisorsexamen. Resterande 40 poäng får inhämtas
inom valfria ämnesoråden. Avseende den praktiska utbildningen krävs utöver de
krav som finns för revisorsexamen ytterligare två års praktisk utbildning. (FARs
samlingsvolym, 2000)

Proven för revisorsexamen respektive högre revisorsexamen anordnas av
Revisorsnämnden två gånger per år (för att proven ska genomföras på våren
krävs dock att minst 20 sökanden uppfyller förordningarna). Lämplighetsprov
genomförs en gång per år. För att få skriva dessa prov måste en avgift erläggas
till revisorsnämnden. (www.rn.se)

Flertalet sökande kan fortfarande åberopa övergångsbestämmelserna i
revisorslagen och går därför inte upp i examen. Revisorsexamen respektive
högre revisorsexamen blir obligatoriska för godkännande/auktorisation först
från den 1 januari 2003. (Revisorsnämnden, 2001-11-22) Övergångsreglerna
innebär att den som före 1 juli 1995 påbörjat revisorsutbildning men som inte
uppfyller de krav som finns i 1995 års revisorslag, under sex år från den 1
januari 1997 får godkännas enligt äldre bestämmelser. För att få godkännas
enligt de äldre bestämmelserna finns dock vissa villkor som måste vara
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uppfyllda. (RNFS 1996:2) Nedanstående figur visar antalet personer som skrivit
de nya revisorsproven och hur många som har blivit godkända respektive
underkända:

Figur 6-3 Avlagda revisorsprov hos Revisorsnämnden (Källa: RN , 2001)

 6.2.1 Krav för kvalificering i USA
De krav som ställs i USA för att kunna bli kvalificerad revisor skiljer sig från de
svenska reglerna. I USA har varje delstat särskilda krav på vad som krävs för en
certifiering. I de flesta delstaterna krävs det att studenten har en bachelor’s
degree det vill säga en kandidatexamen med inriktning mot redovisning. Utöver
en kandidatexamen finns det uppställda krav på att studenten har ett visst antal
lektionstimmar inom ämnet redovisning och i vissa delstater även
nationalekonomi samt företagsekonomi. Exempelvis krävs det i delstaten
Connecticut att studenten har läst 36 lektionstimmar redovisning och 30 timmar
nationalekonomi samt företagsekonomi, medan kraven i Florida är ”endast” 30
timmar i ämnet redovisning. (www.gleim.com)

De flesta delstater (48) har även infört den så kallade 150-Hour-Rule, vilken
innebär att den ansökande måste ha genomgått en utbildning på 150 timmar för
att få skriva CPA-exam. Oftast tillkommer även 30 timmar utöver de 150. CPA-

0

5

10

15

20

Rev.examen godkända 1 9 11
Rev.examen
underkända

1 1 3

Högre rev.examen
godkända

1 1

Högre rev.examen
underkända

1 1

1998 1999 2000



Revisorskåren

42

exam måste genomföras för att personen ska kunna bli kvalificerad revisor.
(www.gleim.com)

Utöver detta krävs det att personen som ansökt om att få skriva CPA-exam har
en viss erfarenhet inom revisionsbranschen, dock gäller detta endast i vissa
delstater. Inom Connecticut krävs det tre års erfarenhet medan delstaten Florida
inte begär någon erfarenhet. I New York krävs det ett års praktisk erfarenhet om
personen har en kandidatexamen i redovisning, dock krävs det två år om
personen har en kandidatexamen men inte mot redovisning. Personen blir
certifierad revisor (CPA) först två eller tre år efter avlagd och godkänd CPA-
exam, två år om personen har en kandidatexamen i redovisning, annars tre år.
(www.gleim.com)
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 7 Ekonomutbildningen idag

Nedan kommer vi kortfattat att beskriva hur ekonomutbildningarna, och framför
allt redovisningsutbildningen, vid Stockholms respektive Linköpings universitet
idag är uppbyggda.

 7.1 Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet är företagsekonomi eller nationalekonomi
ekonomlinjens huvudämnen, efter ett gemensamt basblock kan studenten
fördjupa sig inom exempelvis ekonomistyrning, IT, finansiering,
marknadsföring, management, redovisning, internationell ekonomi eller
samhällsekonomi. De tre första terminerna är gemensamma för alla och
studenterna läser en grundkurs i företagsekonomi om 20 poäng, en grundkurs i
nationalekonomi 20 poäng samt en fortsättningskurs i företagsekonomi 20
poäng. Efter detta får studenten själv välja (i mån av utbildningsplats) en
fördjupningsinriktning, såsom IT-ekonom, miljö/ekonomi, finansiering,
marknadsföring och redovisning/ekonomistyrning. (www.su.se)

 7.1.1 Redovisning/ekonomistyrning
Inom fördjupningsinriktningen mot redovisning/ekonomistyrning får studenten
välja på att inrikta sig mot redovisning eller styrning. Redovisningsinriktning är
till skillnad mot styrningsinriktningen mer precist utformad och studenten ges
enbart få möjlighet till valbara kurser. Inom redovisningsfördjupning som
sträcker sig från och med termin fyra till åtta läser studenten kurser såsom
redovisningsteori, datorbaserad ekonomistyrning, juridisk översiktskurs,
affärsjuridik och beskattningsrätt. Bland de valbara kurserna finns exempelvis
redovisning och informationsteknologi, advanced management accounting samt
intangibles – management och measurement and reporting. (www.su.se)

 7.2 Linköpings universitet

Vid Linköpings universitet finns både ekonomprogrammet och internationella
ekonomprogrammet, vi kommer först att beskriva utbildningen på
ekonomprogrammet. Under de första två åren läser samtliga studenter
gemensamma kurser, vilka inte är valbara. I årskurs 3 ges studenterna möjlighet
att välja fördjupningsinriktningar antingen inom företags- eller nationalekonomi.
Inom företagsekonomin inleds termin fem med två fördjupande kurser i



Ekonomutbildningen idag

44

finansiering och styrning av organisationer. Därefter får studenten själv välja
mellan olika valbara kurser inom exempelvis human resource management,
logistik och finansiering. För de studenter som vill inrikta sig mot
företagsekonomi med revisorsbehörighet finns möjlighet att läsa 10 poäng
beskattningsrätt. (www.liu.se)

Även på det internationella ekonomprogrammet ges studenterna gemensamma
kurser vilka inte är valbara under årskurs 1, 2 och första halvåret i årskurs 3.
Under utlandsterminen vårterminen år 3 får studenterna själva möjligheten till
att välja kurser vid utländska universitet. Möjlighet till fördjupning i företags-
eller nationalekonomi finns inte förrän årskurs 4. Studenterna får antingen
fördjupa sig i en kurs om 10 poäng eller två om 5 poäng. Exempel på
fördjupningskurser är ledarskap och kultur och logistik. (International Business
Programme, 2001)

 7.2.1 Redovisning
Redovisningsfördjupningen ges under termin sex på ekonomprogrammet
respektive termin åtta på internationella ekonomprogrammet och består av två
kurser om 5 poäng vardera, externredovisning och redovisningsteori. Där utöver
finns inga ”rena” fördjupningskurser inom redovisning. I motsats till
Stockholms universitet erbjuder Linköpings universitet ingen
redovisningsfördjupning på magisternivå. Däremot kan studenten inrikta sig mot
affärsrätt på termin sju. (www.liu.se)
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 8 Röster och åsikter från verkligheten

I detta kapitel kommer vi att beskriva den information vi fått fram genom våra
enkätundersökningar. Vi kommer även att presentera den empiriska data vi
erhållit genom våra intervjuer. Först kommer vi att presentera den kvantitativa
informationen vi sammanställt för varje enkätfråga. Denna information kommer
att ”varvas” med citat och åsikter som vi fått från våra respondenter.

 8.1 Studenter

Av de 154 respondenter som besvarade vår enkät var 70 stycken registrerade på
ekonomprogrammet och 84 på internationella ekonomprogrammet.
Könsfördelningen mellan respondenterna vara förhållandevis jämn, 57,8% av de
svarande var kvinnor och 42,2%  var män. 78,4% av respondenterna hade inte
valt att inrikta sig mot redovisning på C-nivå. Av dessa 78,4% var 74 personer
studenter vid internationella ekonomprogrammet och 46 personer studenter vid
ekonomprogrammet. Endast nio personer av de 33 som valt inriktningen läser på
internationella ekonomprogrammet. Detta innebär att det finns en signifikant
skillnad mellan antalet studenter som väljer redovisningsinriktningen på
ekonom- respektive internationella ekonomprogrammet.

 8.1.1 Redovisningsämnet
På frågan hur studenterna, som inte läst redovisningsinriktningen, uppfattar
redovisningsämnet i jämförelse med andra företagsekonomiska ämnen svarade
respondenterna enligt fördelningen som visas i nedanstående figur.

Figur 8-1 Uppfattning av redovisningsämnet

I motsats till vad de flesta studenter anser om denna fråga säger Grönlund, lektor
vid Stockholms universitet, att de inte gör någonting för att göra ämnet
intressantare. Han anser att redovisningsämnet redan är intressant. Enligt
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Grönlund har efterfrågan på redovisningsinriktningen inte ändrats. Det är
fortfarande större efterfråga än utbud vid Stockholms universitet så problemet är
inte att locka fler studenter.

”Vi har inte märkt av att det minskar. Redovisning har alltid varit ett starkt
ämne här i Stockholm” (Grönlund, 2001-11-27)

Dahlgren, lektor vid Linköpings universitet, menar dock att han inom lärarkåren
hört att antalet studenter på kursen redovisningsteori minskat, men anser att
denna minskning beror till stor del på att universitet har infört andra
fördjupningar inom företagsekonomi som inte funnits tidigare. Likaså menar han
att universitetet inte gjort några starka ansatser för att marknadsföra
redovisningsområdet.

”Det beror på att vi tycker att när det gäller redovisning,
externredovisning, så tycker vi väl att vi inte är speciellt starka på det.”
(Dahlgren, 2001-12-10)

Grönlund anser att andra företagsekonomiska inriktningar är mer populära.
Stockholms universitet har enligt Grönlund fyra huvudinriktningar inom
företagsekonomi: redovisning, finansiering, management och marknadsföring.

”Det är stor efterfrågan på finansiering, här i Stockholm. Men det är som
sagt svårt med lärare. Så där kommer absolut inte alla in som vill. Jag tror
nog att management, organisation, är populärast. Och marknadsföring
också givetvis. Alla fyra är populära.” (Grönlund, 2001-11-27)

 8.1.2 Lön och karriärmöjligheter
93,2% av studenterna vid Linköpings universitet som inte har läst inriktningen
anser att lönen är en faktor som påverkar valet av utbildningsinriktning i lägre
grad eller inte alls. Större andelen av dem, 65,8%, anser heller inte att andra
företagsekonomiska inriktningar ger bättre karriärmöjligheter. Endast 17,9%
anser att de i hög grad ger bättre karriärmöjligheter. Resterande respondenter
svarade att andra inriktningar i lägre grad ger bättre karriärmöjligheter inför
framtiden.

Grönlund menar att konjunkturcykeln påverkar både statusen och
karriärmöjligheterna inom ekonomiska yrken. Den nuvarande negativa
konjunkturcykeln medför att alla stora företag avskedar folk, dels för att
marknaden sviker, men också för att företagen rationaliserar och  skaffar
datoriserade system. Antalet personer som arbetar inom det administrativa
minskar.
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”Det som tidigare var att man hade det här human resourse management,
att man skulle satsa på personal och kompetens och så, det gällde ju bara i
goda tider. När det nu går dåligt är inte personalen en resurs, utan en
kostnad. En kostnadspost som man kan göra sig av med, genom att
avskeda. Det börjar folk inse. … Men i onda tider är personalen en
potentiell post man kan rationalisera bort. Det har vi sett, det är många,
många tusen som ryker. Och då är frågan, jag skulle inte satsa en lång
utbildning för att sen bli ekonom på Ericsson och veta att jag kan åka ut
precis vilken dag som helst. Men är jag på en revisionsfirma då har jag ju
en annan botten och en annan stomme. Som jag tänker mig kan det växla,
det är nya tider nu för revisorer, även om dom också är beroende av
framgången i näringslivet, men det är ändå säkrare att vara revisor än att
vara ekonom idag.” (Grönlund, 2001-11-27)

Även Dahlgren vid Linköpings universitet menar att antalet studenter som väljer
redovisningsinriktningen påverkas av den rådande arbetsmarknaden.

 ”Jag tror att det är så att om tiderna inte är alldeles så där goda så
tenderar studenter att ta det något säkrare alternativet, vilket är
redovisning, jämfört med mera fashionabla eller inne områden som man
ibland kanske skulle vilja ägna sig åt.” (Dahlgren, 2001-12-10)

Redovisningshjälp behövs enligt Dahlgren alltid oavsett konjunkturförändringar
och då det finns lag att vissa företag ska ha en revisor.

 8.1.3 Specialisering
29,3% av de studenter som inte läst redovisningsinriktningen anser att den i hög
grad ger en för ”smal” utbildning. 11,2% anser den vara det i lägre grad, medan
59,5% inte tycker att det är någon skillnad jämfört med andra
företagsekonomiska inriktningar.

Dahlgren menar att Linköpings universitet valt att försöka ha en utbildning som
inte är smal. För cirka fem år sedan diskuterade ekonomiska institutionen om att
införa ett fördjupningsalternativ på termin sju mot redovisning och revision. I
denna diskussion inbjöds revisorer och dessa avrådde bestämt institutionen för
att införa detta.

”De sa att den där specialiseringen … den kan vi svara för. Utan det vi är
intresserade utav, från revisionsbolagen sida, är att vi får folk som är lite
bredare och som har en analytisk kompetens”  (Dahlgren, 2001-12-10)
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Vid Linköpings universitet har, enligt Dahlgren, studenterna informerats om att
redovisningsfördjupningen inte är för specialiserad och snäv, utan att universitet
vill ha en bredare utbildning mot ekonomisk analys.

Grönlund anser att andra företagsekonomiska ämnen som exempelvis logistik
kan ses som mer specialiserade och ”smala” än redovisningsinriktningen.
Traditionell redovisning och revision behövs alltid enligt Grönlund, likaså anser
han att breda utbildningar såsom redovisningsutbildningen, gärna i kombination
med någon annan fördjupning, ger en mer stabil bas att stå på.

”Man brukar säga att redovisning är språket i affärsvärlden, man måste
kunna redovisning för att kunna se marknadsföring och i allting. Det är ju
language of business, man måste ju kunna redovisning för att det är ett
språk. … Många har väl insett att det räcker inte att vara lite allmänt
bevandrad.”(Grönlund, 2001-11-27)

 8.1.4 Svårighetsgrad
Fråga 9 ställdes till studenterna för att se om de påståenden om att
redovisningsämnet är svårare än andra företagsekonomiska ämnen stämmer. De
flesta av respondenterna som inte valt inriktningen anser att det inte är någon
skillnad vad gäller svårighetsgraden mellan redovisningsämnet och andra
företagsekonomiska ämnen. Dock kan vi se att det är fler som anser att ämnet är
svårare än lättare (se figur 8-2).

Figur 8-2 Redovisningsämnets svårhetsgrad

Grönlunds uppfattning är att studenterna upplever ämnet som svårare.

 ”Både redovisning och finansiering är svåra ämnen, i och med att
finansiering är mycket matte, avancerad matte. Redovisning, det är delar
av den, som koncernredovisning till exempel, som är svårt. Kalkylering är
också avancerat med svår matematik. Så det är ett svårare ämne att läsa
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redovisning än organisation, management. Det är allmänt så.” (Grönlund,
2001-11-27)

Även Dahlgren anser att kursen i redovisningsteori ansågs vara svår av många
studenter. Han anser att inriktningar mot organisations frågor och liknande är
mer greppbara då de ofta handlar om strategier och organisationsstrukturer
vilket kan vara lättare att förstå.

 8.1.5 Framtid som revisor
Av de som valt en redovisningsinriktning kan större delen av respondenterna
tänka sig en framtid som revisor, vilket kanske inte är så överraskande. Däremot
finner vi det förvånande att så många som 25,6% av de som inte valt att läsa
redovisningsfördjupningen ändå kan tänka sig att arbeta som revisor.

Kan tänka sig arbeta
som revisor

Kan inte tänka sig
arbeta som revisor

Redovisningsinriktning 90,9% 9,1%
Inte
redovisningsinriktning

25,6% 74,4%

Tabell 8-1 Arbeta som revisor

 8.1.6 Status
De flesta respondenter anser att revisorsyrket har lika hög status som andra
ekonomiska yrken, dock anser en fjärdedel av de som inte läst redovisning att
statusen är lägre. På frågan om vad revisorsyrket har för status i relation till
andra ekonomiska yrken svarade respondenterna enligt tabellen nedan:

Hög status Lika Lägre status
Redovisningsinriktning 18,20% 72,70% 9,10%
Inte redovisningsinriktning 10,3% 64,1% 25,6%
Tabell 8-2 Revisorsyrkets status

 8.1.7 Påverkbara faktorer
Av svaren vi fått på frågorna om redovisningslitteraturen studenten använt i sin
grundkurs i redovisning och de redovisningslärare de haft påverkat deras val av
inriktning har majoriteten, 95,4% respektive 86%, av respondenterna svarade att
dessa faktorer inte påverkat valet i någon högre grad. 20 respondenter har svarat
att läraren i hög grad påverkat deras val av inriktning, av dessa har endast två
respondenter läst eller valt att läsa redovisningsinriktningen. Vid Linköpings
universitet har lärarna enligt Dahlgren försökt göra redovisningsämnet
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pedagogiskt mer intressant genom exempelvis ha grupparbeten, artiklar som
komplement till böcker och genom att använda sig av aktuella
redovisningsproblem som kan diskuteras. Genom detta görs en koppling ut mot
verkligheten.

 8.1.8 Kännedom om revisorsyrket
Vi valde att ställa fråga 12 då vi ville veta om studenterna ansågs sig ha
kännedom om revisorsyrkets innebörd, detta för att se om de amerikanska
studenternas åsikter angående denna fråga skiljer sig från de vid Linköpings
universitet. Statistiken visar att merparten av respondenter vid Linköpings
universitet som har läst inriktningen anser sig ha god kännedom om
revisorsyrket. Dock visar statistiken motsatsen vad gäller de som inte läst
redovisning. Detta visas i nedanstående figur.

Figur 8-3 Kännedom om revisorsyrkets innebörd

På denna fråga säger Grönlund:

 ” …jag tror nog att bland unga studenter så kan myten vara att de är
siffergranskare, det kan jag tänka mig. När du kommer ut som ung ekonom
till en revisionsfirma så blir du siffergranskare för att stämma av
huvudboken och dom ställen man måste göra. Men sen när man fått
erfarenhet och blivit auktoriserad och tagit högre revisorsexamen som det
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känner till det. Eftersom vi har revisorer som lärare kan jag tänka mig att
dom förmedlar det, man vet ju inte vad dom säger.” (Grönlund, 2001-11-
27)

Dahlgren säger däremot:
”Jag tror inte studenterna har idéen om att man sitter och flyttar siffror,
utan att man ska analysera och komma till någon slutsats, bedöma och
diskutera dessa bedömningar med någon part…” (Dahlgren,  2001-12-10)

 8.2 Revisorer

Vi skickade, som tidigare nämnts, en enkät till revisorer i två geografiska
områden, Stockholm och Östergötland. Av de besvarade enkäterna från
respektive region kom 30 (av totalt 60 utskickade) från Stockholm och 59 (av
totalt 90) från Östergötland. Könsfördelningen mellan de respondenter som
svarat jämförelsevis jämn, 57,3% var män medan 42,7% var kvinnor. De flesta
av respondenterna, 87,6%, hade en högskoleutbildning.

 8.2.1 Könsfördelning
Av den statistik vi fått fram genom revisorsenkäten kan vi utläsa att det finns en
ojämn fördelning vad gäller könsfördelningen mellan auktoriserade revisorer
samt redovisningsassistenter. Denna statistik stämmer överens med den
godkända revisorn bild, att de flesta av redovisningsassistenterna är kvinnor och
att det känns som att det kommer att bli ett kvinnoyrke. Nedan har vi
sammanställt statistiken i ett diagram. Könsfördelningen har sammanställts på så
sätt att vi har tagit antalet män inom varje yrkeskategori i förhållande till det
totala antalet svarande män, detsamma gäller för kvinnorna.

Figur 8-4 Könsfördelning efter respektive yrke
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 8.2.2 Statusen inom revisorsyrket
Albrecht & Sacks undersökning visar att statusen med att vara kvalificerad
revisor har minskat de senaste åren. Därför ville vi se vad de svenska
respondenterna hade för uppfattning om revisorsyrkets status i jämförelse med
andra ekonomiska yrken. Statistiken visar att det finns ett signifikant samband,
det vill säga att det inte finns någon skillnad i respondenternas uppfattning
avseende statusfrågan i de både regionerna. Utfallet blev enligt följande
diagram:

Figur 8-5 Revisorsyrkets status

Nedan följer citat vilka vi erhållit från våra intervjuer och enkäter:

”Säger man revisor så vet ingen exakt vad man jobbar med, men det är
ändå en titel som de flesta känner till. Det finns många andra titlar som är
mer främmande. Man har nog lite högre status som revisor. Man har en
stor bredd, ser mycket och utvecklas säkert mera brett än om du är på ett
företag. Så känner jag.”(Godkänd revisor, 2001-11-26)

”Jag tror inte många vet vad en revisor är och gör, speciellt de som inte
läser ekonomi. De flesta träffar aldrig på en revisor och då vet de inte vad
vi arbetar med och därför har vi ingen hög status. Jag anser att vi inom
vissa näringar har en högre status. Banker exempelvis och kanske
advokater. Men generellt är inte revisorsyrket något statusyrke.”
(Auktoriserad revisor, 2001-11-30)

”Totalt sett har nog yrket relativt hög status trots att byråerna gör vad de
kan för att säga att revision inte är värt något”(Auktoriserad revisor,
Stockholm20)

                                                          
20 När vi anger datum efter citaten betyder det att citatet är taget från våra intervjuer, anges
inte datum är citatet taget från revisorsenkäten.
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Den godkända revisorn anser att revisorsyrket ibland även kan ha en mer
tråkig stämpel.

 ”Tittar man mer inom redovisare och studenter så kan tänkas att det finns
andra mer flashigare… på finansiella och IT sidan.” (Godkänd revisor,
2001-11-26)

 8.2.3 Val av inriktning idag
Då undersökningar som gjorts i USA visat att en stor del av dagens
redovisningspraktiker inte skulle välja en inriktning mot redovisning fick
respondenterna frågan om de skulle välja att läsa en redovisningsutbildning idag
om de fick möjlighet att gå om utbildningen. Största delen av respondenterna, 70
personer av totalt 89, har angett att de skulle välja en redovisningsutbildning
idag, endast åtta personer skulle inte göra det. Resterande nio personer hade
ingen uppfattning.

 8.2.4 Karriärmöjligheter
Uppfattningen om revisorsyrkets karriärmöjligheter i jämförelse med andra
ekonomiska yrken varierar mellan respondenterna. Dock anser hälften av dem
att det är lika stora karriärmöjligheter inom revisorsbranschen som inom andra
ekonomiska yrken. 26,1% anser å andra sidan att revisorsyrket ger en sämre
karriärmöjlighet än de andra ekonomiska yrkena medan 18,2% anser att det ger
bättre karriärmöjligheter. Det visade sig inte finns någon signifikant skillnad
mellan svaren i de geografiska områdena vi undersökt.

”… är man duktig så kan man göra karriär det är inget bekymmer. Sen är
det som så att om man ska göra karriär inom andra ekonomiska yrken då
flyttar man ju oftast runt … Sen är det beroende i vilken inriktning man
hamnar i.” (Auktoriserad revisor, 2001-11-30)

”Några år hos oss ca 3-4 år ger enorma karriärmöjligheter, vilket är ett
bekymmer för revisionsbyråerna” (Auktoriserad revisor, Östergötland)

”Kvalificerade revisorer är mycket eftertraktade på marknaden – särskilt
yrkesår 5-10” (Auktoriserad revisor, Stockholm)

Den godkända revisorn vi intervjuat menar att det är vanligt att företagen lockar
till sig revisorerna efter några år. Detta är enligt respondenten
revisionsbyråernas dilemma.
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 8.2.5 Förändringar inom revisorsyrket
Då stora förändringar har skett i den ekonomiska omvärlden och därmed
påverkat revisorsyrket, frågade vi våra revisorsrespondenter om de ansåg att
revisorsyrket har förändrats. En majoritet av respondenterna, 69,7%, anser att
revisorsyrket i hög grad har förändrats under de senaste åren medan 19,1% anser
att yrket har gjort det i lägre grad. Endast 3,4% menar att det inte skett någon
förändring. Mer parten av respondenterna tror att det även kommer att ske en
förändring av revisorsyrket i framtiden.

”Mer komplex omvärld, tuffare kvalitetskrav, större regelverk, mer
konsultativ roll och större specialistberoende” (Godkänd revisor,
Stockholm)

”Yrket och arbetet har i mycket högre grad fokuserats mot affärsförståelse
av kundernas verksamhet, mot väsentlighet och risk, mot separering av
revision och konsultationer, mot att göra mycket på allt mindre tid, mot allt
lägre arvoden.” (Godkänd revisor, Stockholm)

”Yrket förändras i takt med ändringar i samhället. Exempelvis IT
utveckling, internationalisering, regelverkets förändringar,
skattelagstiftning, börsens informationskrav och så vidare.” (Auktoriserad
revisor, Stockholm)

”På 10 år har det hänt mycket på IT-sidan. Vi jobbar mycket mer med att
dokumentera, använda Excel och annat för analyser etcetera och vi har
datastöd för mycket transaktionsanalyser via datorn, så det har gjort att
det har ändrats ganska mycket och till det positiva.” (Auktoriserad revisor,
2001-11-30)

”Det kommer säkert att bli ännu mer IT-stöd inriktat och mer
specialistinriktat också. Revisorn kommer att ha bra kundkontakt men
kommer inte att göra allt jobb själv som man traditionellt har gjort, utan
hittar andra som har en högre kunskap inom områden skatter, redovisning
etcetera” (Auktoriserad revisor, 2001-11-30)

 8.2.6 Rådgivning
De båda kvalificerade revisorerna vi intervjuat menar att det alltid varit mycket
rådgivning inom revisorsyrket. Den godkända revisorn anser dock att det kan ha
blivit mer rådgivning i och med att förändringstakten av rekommendationer
ökat. Likaså menar hon att det hänt mycket på marknaden i och med EU och
euron, men det har även kommit ökade krav vad gäller miljölagstiftningar. Den
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auktoriserade revisorn anser att de frågor som klienterna ställer beror på
konjunkturutvecklingen.

”… under dåliga tider så är frågorna kanske mer om obeståndskaraktär
och annat. Vid goda tider är det mer om expansionsplaner och man kanske
säljer sitt företag då det är bra priser på att sälja företag etcetera. Sen har
ju samhället blivit mer komplext under 10 år. Globalisering och
internationalisering har ju gjort att det är krångligare, det finns mycket
mera nya kunskaper som man måste ha som man kanske inte behövde för
15 år sedan.” (Auktoriserad revisor, 2001-11-30)

Vi frågade även de två revisorerna vi intervjuat om efterfrågan på
kärnkompetens såsom redovisning, revision och skatterådgivning har minskat
under de senaste 10 åren. Svaren vi fick var följande:

”Jag vet inte men tror att efterfrågan på revisionen har minskat. Kunderna
har blivit mer kostnadsmedvetna och troligen har intäkterna minskat.”
(Godkänd revisor, 2001-12-21)

”Efterfrågan har ökat på grund av nya redovisningsnormer, globalisering
med mera. Det vill säga intäkterna har ökat på skatt och redovisning
medan revisions intäkterna är relativt lika. Vi har rationaliserat vår
revisionsmetodik med hjälp av nya verktyg och detta har bidragit till att
antalet timmar per uppdrag har minskat. Det är som att SAAB skruvar ihop
en bil betydligt snabbare idag än för 10 år sedan.”(Auktoriserad revisor,
2002-01-04)

 8.2.7 Analytiskförmåga
Dagens revisorer behöver enligt litteraturen, både enligt den svenska och
amerikanska, ha bättre analytisk förmåga än för 10-15 år sedan. För att få en
uppfattning om vad respondenterna som praktiskt arbetar med detta har för
uppfattning ställde vi en fråga angående analytisk förmåga. 67% av
respondenterna anser att revisorer i hög grad bör ha en bättre analytisk förmåga.
Endast 8% anser att det enbart behövs i lägre grad, medan 10,2% anser att de
inte alls behöver ha en bättre analytiskförmåga. 10 av de 13 personerna som
svarat att de inte har någon uppfattning befinner sig i åldersgrupperna 29 eller
yngre och 30-39. Här följer några citat angående förändringen av den analytiska
förmågan.

”Nej jag tror att revisorn var tvungen att vara en god analytiker redan på
den tiden. Sen kanske det är en större snabbhet idag. Saker och ting måste
ske på ett betydligt snabbare sätt så man kanske inte kan sitta i så långa
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analyser som man gjorde tidigare. Nu får man ju in informationen
snabbare tack vare data då, än vad man kanske gjorde när man gjorde mer
analyserna manuellt.” (Auktoriserad revisor, 2001-11-30)

”…tidigare grävde revisorn sig nedifrån och upp, det vill säga mycket
substansgranskning, medan vi idag analyserar riskerna och granskar
därefter valda delar” (Auktoriserad revisor, Stockholm)

”Kanske inte bättre, men i och med att du enklare kan få fram materialet
kanske du också har chans att bearbeta materialet. Förr la man tid och
kraft i och ta fram det när det inte fanns datorer” (Godkänd revisor, 2001-
11-26)

 8.2.8 Annat ekonomiskt yrke
Amerikanska undersökningar påstår att dagens redovisningspraktiker skulle
välja ett annat ekonomiskt yrke. Nedanstående figur beskriver de svar vi erhållit
från våra svenska respondenter vad gäller frågan om de skulle valt ett annat
ekonomiskt yrke.

Ingen 
uppfattning

12%
Ja

10%

Nej
78%

Figur 8-6 Fördelning avseende val av annat ekonomiskt yrke

 8.2.9 Ingångslönen
Angående uppfattningen om ingångslönen inom revisorsbranschen fann vi att
det fanns ett signifikant samband mellan respondenternas svar och i vilken
region respondenterna arbetar.
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Stockholm Östergötland
Bra 30% 8,6%
Sämre 40% 60,3%
Lika 26,7% 24,2%
Ingen uppfattning 3,3% 6,9%
Tabell 8-3 Löneuppfattningen för respektive region

Ett övervägande antal respondenterna i Östergötland anser att ingångslönen är
sämre än medianlönen för andra ekonomiska yrken. Även i Stockholm har en
stor del av respondenterna den uppfattningen att lönen är sämre, samtidig har
relativt många uppgett att de tycker att ingångslönen är bra eller lika bra som
ingångslönen för andra ekonomiska yrken.

”Jag tror de sista fem åren så är det säkert så är våra ingångslöner
betydligt högre. … jag tror att vi ligger närmare ingångslönen nu inom
andra områden än tidigare. Vi ligger lägre än statistiken (1940021). Det är
ju som så att Stockholmslönerna ligger högre än på landet så att säga,
oavsett om man är revisor, ekonom eller civilingenjör” (Auktoriserad
revisor, 2001-11-30)

”Ingångslönen har höjts de senaste åren och ligger nu på en relativt hög
nivå” (Godkänd revisor, Stockholm)

Den godkända revisorn vi intervjuat menar att revisionsbyrårna hittills inte haft
någon anledning till att höja ingångslönerna.

”Det kostar pengar. Det har hittills funnits folk att få tag i varför då öka.
Det är efterfrågan och utbud som styr. Fast det är klart, får man inte folk
så tvingas man ju att höja. För några år sedan var det kanske 100 sökande
på en plats, då var det inte läge att diskutera några tusen mer, när det
fanns 99 till.” (Godkänd revisor, 2001-11-26)

 8.2.10 Krav för kvalificering
Angående Revisorsnämndens nya krav för kvalificering svarade 63,6% att
kraven är bra. Endast 11,4% tyckte dom var för höga, dock hade ett stort antal,
23,9%, ingen uppfattning om ämnet. På frågan om dagens revisorsexamen
respektive högre revisorsexamen hade de flesta av respondenterna ingen
uppfattning. Av de som hade en uppfattning det vill säga 40,2% respektive
31,8% ansåg större delen av respondenterna att proven var lagom. Endast 12,6%
                                                          
21 Medianlönen för en nyutexaminerad civilekonom var år 2000 enligt Civilekonomernas
statistik 19400 kronor.
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ansåg att dagens revisorsexamen var för svår. Motsvarande siffra för högre
revisorsexamen var 12,9%. Nedan följer kommentarer från olika respondenter
angående revisorsnämndens nya krav och examinationen.

”Jag tror att det är bra att man har ett test och utvärdering innan man får
sin titel. Såsom det var på min tid och ytterligare ett antal år så pöste det
bara ut revisorer utan att de kanske hade rätt kompetens. Så det är bra att
det finns de här nivåerna.” (Auktoriserad revisor, 2001-11-30)

”Man ska ha klart för sig att teoretisk kunskap inte är det enda som krävs
för att bli en bra revisor. Det krävs lika mycket av människokännedom,
servicekänsla, affärsmässighet och ledaregenskaper. Men dessa
egenskaper görs inga prov i.” (Godkänd revisor, Stockholm)

”Kan dock kännas som om de motarbetar folk till att få skriva proven.
Lusgranskar kursinnehåll och många behöver komplettera, då de anser att
en kurs inte innehåller tillräckligt av ett ämne.” (Godkänd revisor,
Stockholm)

”Proven är visserligen tuffa men det är också verkligheten” (Auktoriserad
revisor, Stockholm)

Enligt Grönlund så informeras studenterna vid Stockholms universitet om
kraven för kvalificerig redan under den första kursen i externredovisning.
Information om detta återkommer även på andra kurser. Detta anser Grönlund
vara viktigt då många av studenterna läser vid universitet för att kunna bli
revisorer. Vid Linköpings universitet informeras dock inte studenterna angående
Revisornämndens krav förrän under termin 4. Upplysningen får de genom
studievägledaren i samband med presentationen av de fördjupningsmöjligheter
studenterna har inför nästkommande termin. (Silstrand, 2001-12-17)

Grönlund informerar om att det vid Stockholms universitet kommer att införas
en modifiering av den nuvarande redovisningsinriktningen. Denna inriktning
kommer att vara inriktad mot redovisning och revision och kommer att påbörjas
hösten 2002. Inriktningen har Stockholms universitet utvecklat tillsammans med
de större revisionsbyråerna, FAR och RRV22. I denna inriktning kommer då
Revisorsnämndens nya krav att iakttas.

”Men vi har inte utvecklat kurserna specifikt efter, varje lärare känner ju
till reglerna och anpassar och tar ju in dom moment som krävs  på

                                                          
22 Riksrevisionsverket.
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respektive kurser. Varje lärare gör på sitt sätt, men sen blir det mer
strukturerat till hösten.” (Grönlund, 2001-11-27)

Enligt Dahlgren anpassade Linköpings universitetet sin ekonomutbildning bland
annat genom att införa en juridikkurs på termin sju. Detta då denna kurs behövs
för att kunna uppfylla Revisionsnämndens nya krav. Han anser dock att man kan
diskutera hur dessa teoretiska krav ska uppfyllas:

”Ett sätt är ju att säga att man ska kunna uppfylla dem inom ramen för
ekonomutbildningen. Ett annat sätt att se är att vi kör vår
ekonomutbildning sedan får studenterna själva komplettera med vissa
juridikkurser.” (Dahlgren, 2001-12-10)

 8.2.11 Bild av redovisningsutbildningen
Ett av våra syften med denna revisorsenkät var att se vad revisorer och
redovisningsassistenter har för bild av redovisningsutbildningen på
högskolenivå. Nedanstående tabell sammanfattar de svar vi erhållit från fråga 15
till och med 17.

I hög
grad

I lägre
grad Inte alls Ingen

uppfattning
Har
redovisningsutbildningen
utvecklats i takt med
omvärldens förändringar?

8% 33% 6,80% 52,30%

Redovisningsutbildningens
relevans för revisorsyrket? 19,40% 45,50% 4,50% 30,70%

Redovisningsstudenters
kännedom om revisorsyrkets
innebörd?

4,50% 67,40% 18% 10,10%

Tabell 8-4 Sammanställning av fråga 15 - 17

Nedan följer citat från olika respondenter avseende deras syn på
redovisningsutbildningen och redovisningsstudenters uppfattning av yrket.

”Jag vet inte hur den har utvecklats. Har den utvecklats överhuvudtaget?
Törs nog inte svara på det, har inte sett något. Men det kan nog ha skett
utan att man själv ser det.” (Godkänd revisor, 2001-11-26)

”…den är relevant men sen är det som så att det är stor skillnad på teori
och praktik. Teorin är ju bra men sen måste man få ner det på det praktiska
planet och det är inte så lätt i början. Får man rätt inriktning när man
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kommer ut då lär man sig praktiken ganska fort, det går bara man får en
bra handledning och stort stöd i början. Men om man bara kastas ut på
egen hand då blir det svårt. Så antingen om man skulle få praktisera
någonstans eller att man gjorde, hade ett test och fick sköta ett bolag från
början till slut som ett spel, som man bara hade lyft ut ifrån en av våra
kunder. Det tror jag skulle vara lärorikt.” (Auktoriserad revisor, 2001-11-
30)

Grönlund vid Stockholms universitet håller med om att omvärlden har
förändrats och anser att de tar in förändringarna i utbildningen.

” … vi har ju en fot ute i den så kallade verklighen. Alla vi vet om vad som
sker runt omkring oss. Vi vill påstå att forskningen ligger ju många gånger
långt framme, vi ligger ju tankemässigt långt framme. Det som vi nu ser
har vi ju tänkt och talat om under nittiotalet. … Många av oss är ju ute i
näringslivet i olika former, vi har revisorer, vi har en mängd lärare som är
deltid hos oss och deltid ute i verkligheten. Alla utav oss har på något sätt
deltat i det här nya, det kommer ju in i klassrummet då givetvis.”
(Grönlund, 2001-11-27)

Vid Stockholms universitet har de flera kvalificerade revisorer i lärarkåren. De
arbetar både ute i samhället och är på universitetet.

”Vi är måna om att ha med dem i vår utbildning. Sen har vi också lärare
här som är utbildade på IREV, som är FARs revisorernas egen utbildnings
institution. Våra lärare är lärare på IREV. ” (Grönlund, 2001-11-27)

Även vid Linköpings universitet har det enligt Dahlgren funnits ett samarbete
med olika revisionsbyråer och dessa har varit delaktiga inom ämnet revision.
Förutom det så har de inte använts i undervisningen.

Grönlund menar även att redovisningsutbildningen har förändrats och anpassats
till omvärldens utveckling:

”En kurs utvecklas ständigt. Det ser ju inte ni som studenter. Men vi som
lärare, som ger kursen år efter år, vet att det inte är samma kurs även om
det på ytan är samma litteratur. En utveckling blir det. Sen läggs kurser
ned och nya kommer upp. Det beror på att många kurser är personbundna.
Jag utvecklar mina kurser och om jag slutar läggs dom ned. Inte
grundkursen i externredovisning om man säger så, men högre upp, då är
dom personbundna. Dom är knutna till lärare eller till lärarlag. Om de
slutar eller inte vill undervisa, då kan kursen läggas ned tillfälligt.”
(Grönlund, 2001-11-27)
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Dahlgren menar att inte någon större förändring skett inom utbildningen. Trots
att böcker och annat material byts ut är det i stor utsträckning samma utbildning.

”Jag tror inte att förändringarna som finns där på en ytnivå har svarats av
några egentliga förändringar som skulle göra att man förändrade sin
inställning till grundprinciperna i redovisning.” (Dahlgren, 2001-12-10)

En respondent från Stockholm som svarade att redovisningsstudenter inte alls
vet vad revisorsyrket innebär kommenterade att hon märkte detta tydligt när hon
är ute på skolor och håller föredrag om sitt företag och revisorsyrket. Andra
respondenter svarade:

”Jag trodde jag visste vad det innebär, men i efterhand kan jag säga att jag
inte alls hade koll” (Redovisningsassistent, Östergötland)

”Jag tror att vi fortfarande är dåliga på att informera vad det innebär. Jag
tror fortfarande att de tror att det är tråkigt yrke och att det mest är att
pricka siffror. Medan vi är mer affärsrådgivare än bara sysslar med
siffror.” (Auktoriserad revisor, 2001-11-30)

 8.2.12 Företagens krav
De flesta av respondenterna, 75%, anser att företag i stor utsträckning kräver
mer av sina revisorer idag än tidigare. 12,5% anser att företagen kräver mer idag
men inte i lika hög omfattning. Endast 3,4% menar att kraven inte har ökat, och
9,1% anser sig inte ha någon uppfattning om frågan.

”…förr var revisorn en person som man inte ifrågasatte. Revisorn lade ner
så mycket tid på ett uppdrag utan att diskutera med kunden. Kunden
ifrågasatte aldrig arvode men nu …utvärderar de oss som vilken leverantör
som helst i många fall, kanske inte riktigt, men de ser oss som en leverantör
mer idag där man kräver både kvalité och rätt pris. Och sen är det så att i
denna globalisering så vill man ju ha mer, ännu mer hjälp och stöd i
många frågor. Så de har nog ganska stora förväntningar att vi ska lösa
mycket åt dem och vilket vi kan då tack vare att vi har olika kompetenser.
Jag tror det är värre för en ensam revisor att klara av alla kraven. Dels att
hinna med att uppdatera sig på alla nyheter som kommer och alla
förändringar. Bara inom redovisning så händer det väldigt mycket nu när
vi går mot en internationell redovisning. Skatterna förändras ju hela tiden
och det blir mer och mer integrerat mot EU.” (Auktoriserad revisor, 2001-
11-30)
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 9 Bearbetning

Nedan kommer vi att koppla den information vi erhållit genom vår empiriska
studie, insamlad statistik och annan nyinsamlad information med de problem
som kan urskiljas i de amerikanska undersökningarna.

 9.1 Förändringar i omvärlden

Enligt Albrecht & Sack (2000) och CPA Vision Project (1998) har förändringar
i affärsvärlden påverkat revisorsyrket. Många av våra respondenter har påpekat
att samhället har förändrats i och med att omvärlden har blivit mer komplex och
i och med internationaliseringen. Därmed har även revisorsyrket förändrats och
kommer förmodligen även att göra det i framtiden. Hela 69,7% ansåg att
revisorsyrket i hög grad har förändrats under de senaste åren. En majoritet av
respondenterna menar att yrket även i fortsättningen kommer att utvecklas. En
faktor som har bidragit till att yrket har förändrats är den teknologiska
förändringen. Datoriseringen har, enligt Albrecht & Sack (2000) och de
revisorer vi intervjuat, medfört att ekonomisk information är lättare att ta fram
och därför kan en större del av revisorns tid läggas på att analysera och bearbeta
den ekonomiska informationen.

- Analytisk förmåga -
Under senare år har, enligt litteraturen, analytisk granskning fått en allt större
betydelse i en revisors dagliga arbete. Det har därmed blivit viktigt att revisorer
ska ha en bättre analytisk förmåga. 67% av våra revisorsrespondenter anser att
revisorer i hög grad bör ha en bättre analytisk förmåga än för 10-15 år sedan.
Enligt den auktoriserade revisorn var en revisor även tidigare tvungen att vara en
god analytiker men att revisorer idag lättare kan få fram den ekonomiska
informationen och då lägga större tid på att bearbeta materialet. På grund av den
teknologiska förändringen måste analyserna ske mycket snabbare än tidigare.
Av de revisorer som inte hade någon uppfattning angående frågan, var 10 utav
totalt 13 personer i åldersgrupperna 29 eller yngre och 30-39 år. Detta är
begripligt då de förmodligen inte arbetade för 10 till 15 år sedan.

- Revisorns kunskap -
I CPA Vision Project (1998) beskrivs det att revisorer ska ha kunskaper inom
strategiskt tänkande för att kunna möta framtidens utmaningar. En revisor bör
även ha denna kunskap då han/hon ska hjälpa företagen och ge råd avseende
strategisk planering och beslutsfattande. Revisorn måste även kunna inhämta
tillräcklig information om klienten och dess verksamhet. En godkänd revisor
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framhäver detta genom att han påpekar att yrket och arbetet i mycket hög grad
har fokuserats mot affärsförståelse av kundernas verksamhet. Flera respondenter
anser att revisorsyrket innebär mer konsultation, likaså har riskbedömningen av
företagens verksamhet blivit en allt viktigare del. De båda intervjuade
revisorerna menar att rådgivning alltid varit en del av yrket. Den ena
respondenten anser dock att frågorna ändrats under tiden eftersom vissa frågor
beror på konjunkturförändringar. Han påpekar att då samhället blivit mer
komplext i och med globalisering och internationalisering, krävs det att revisorn
innehar kunskaper som inte behövdes för 15 år sedan. Den godkända revisorn
menar istället att det kan ha blivit mer rådgivning i och med förändringstakten
med rekommendationer, valutaförändringar och miljölagstiftningar. Därmed kan
vi fastställa att revisorn måste anpassa sin kunskap till samhällets förändringar.
Enligt CPA Vision Project (1998) har omvärldsförändringarna även gjort att
efterfrågan på revisorernas traditionella arbete såsom redovisning, revision och
skattefrågor har minskat. Våra respondenter säger dock emot dessa amerikanska
resonemang och menar att efterfrågan istället har ökat eller inte förändrats under
senare år. Endast efterfrågan på revision kan ha minskat anser en av
respondenterna.

 9.2 Förändring i antalet redovisningsstudenter

Undersökningar som gjort i USA pekar på att antalet studenter som väljer en
redovisningsinriktning har minskat markant. Bara mellan åren 1998-1999 har
det skett en nedgång på cirka 20%. Den statistik som vi erhållit från Linköpings
universitet visar att det på ekonomprogrammet skett en minskning från 56,7%
våren 1994 till 43,5% våren 2001. Detta innebär en nedgång med 13,2% under
dessa sju år. Även antalet studenter som väljer redovisningsfördjupningen på
internationella ekonomprogrammet har minskat. Vid Stockholms universitet
visar dock statistiken att det inte varit någon större förändring av antalet
redovisningsstudenter över åren. Det har varit förändringar mellan åren, men
dessa varierar och visar inte någon tydlig trend på ned- eller uppgång. Genom
detta kan vi konstatera att det skiljer sig åt mellan dessa två universitet vad
gäller minskat antal redovisningsstudenter. Likaså kan vi fastställa att
ekonomlinjen vid Stockholms universitet har procentuellt en lägre andel
studenter som väljer att inrikta sig mot redovisning än ekonomprogrammet vid
Linköpings universitet. Exempelvis var det 32% av ekonomstudenterna som
valde inriktningen i Linköping under år 2000 medan motsvarande siffra i
Stockholm endast var 13,2%. Statistiken vi fått genom Ladok vid Linköpings
universitet och vår studentenkät visar även att det finns en skillnad mellan
andelen studenter vid ekonom- och internationella ekonomprogrammet som
väljer att inrikta sig mot redovisning.
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Albrecht & Sack (2000) menar att färre studenter väljer
redovisningsfördjupningen under senare år men att antalet som läser
redovisningskurser på lägre nivåer varit den samma. Vi menar att det sistnämnde
även gäller i Sverige. Detta då grundkursen i redovisning innefattas i den första
kursen i företagsekonomi och är därmed inte valbar. Det är inte förrän år två
eller tre (beroende på universitet) studenterna själva får välja inriktning.

Albrecht & Sacks undersökning pekar på att det är flera faktorer som påverkar
studenters val av utbildningsinriktning. Det första är att revisionsbyråerna
erbjuder lägre ingångslöner än andra potentiella arbetsgivare. Av de studenter
som inte ska eller inte har läst redovisningsinriktningen anser en större andel att
lönen inte, eller i lägre grad, har påverkat deras val av inriktning (93,2%). Vi
kan därmed konstatera att ingångslönen inte är någon faktor som påverkar
studenternas val i någon hög utsträckning. Därmed säger vår empiri emot
Albrect & Sacks påstående.

I USA beror ingångslönen även på vilken akademisk bakgrund den
arbetssökande har, exempelvis görs en åtskillnad mellan en magisterexamen i
redovisning, marknadsföring och strategi. Vid uttagande av en ekonomie
kandidat- eller magisterexamen i Sverige görs inte skillnad på om studenten läst
en inriktning mot redovisning eller någon annan företagsekonomisk inriktning. I
lönestatistiken från de svenska fackförbunden görs inte heller någon skillnad,
beroende på inriktning, avseende en civilekonoms ingångslön. Dock beror
ingångslönen på vilken befattning den anställde kommer att inneha inom
företaget.

Ingångslönerna har i USA haft en jämförelsevis svag utveckling jämfört med
andra ekonomiska yrken. Den information vi fått fram genom vår revisorsenkät
visar att uppfattningen av ingångslönen inom revisorsbranschen beror på i vilken
region respondenten arbetar. Vi kan urskilja en stor procentuell skillnad mellan
de respondenter som svarat att de anser att ingångslönen är bra i relation till
andra ekonomiska yrkens ingångslöner. 30% av respondenterna från
Stockholmsregionen anser att lönen är bra medan endast 8,6% av
landsortsrespondenterna är av samma mening. Majoriteten av
landsortsrespondenterna (60,3%) anser att ingångslönen är sämre, motsvarande
siffra i Stockholm är 40%. I de båda regionerna anser cirka en fjärdedel av
respondenterna att ingångslönen är lika som medianlönen för andra ekonomiska
yrken. Den auktoriserade revisorn vi talat med anser att ingångslönerna har ökat
under de senaste fem åren och att revisorsbranschen idag ligger närmare andra
områden än tidigare. Han påpekar även att lönerna i Stockholm är högre än i
övriga landet. Den godkända revisorn påpekar också att revisionsbyråerna inte
har ökat ingångslönerna eftersom utbudet av personal varit tillräckligt för att
täcka efterfrågan.
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 9.2.1 Utbudet av andra företagsekonomiska ämnen
På senare år har nya ämnen och inriktningar tillkommit. Amerikanska studier
visar att studenter ser dessa ämnen som intressantare och att de kan bidra till en
bättre karriär. Från den information vi erhållit från kurskataloger vid Linköpings
universitet kan vi konstatera att det skett en ökning av antalet kurser sedan
mitten av 1980-talet. Förut kunde studenterna endast välja mellan två
företagsekonomiska fördjupningsinriktningar, organisation/marknad och
redovisning. Idag kan studenterna välja mellan ett brett utbud av kurser, som de
själva har möjlighet att kombinera efter intresse. Därmed är det inte så underligt
att antalet studenter som väljer en redovisningsinriktning vid Linköpings
universitet har minskat. Även Dahlgren anser att det är naturligt att antalet
redovisningsstuderande minskat då kursutbudet ökat. Grönlund menar att det
även vid Stockholms universitet har det uppkommit nya inriktningar men dessa
verkar inte ha påverkat antalet redovisningsstuderande. Enligt Grönlund kan
detta bero på att redovisningsämnet alltid varit ett starkt ämne vid Stockholms
universitet.

Vår studentenkät visar att intresset är en viktig faktor då 66% av de som inte valt
att läsa inriktningen anser att ämnet är mindre intressant i relation till andra
inriktningar. Dock anser 33% att det är lika intressant och därmed kan vi
konstatera att det även finns andra faktorer som påverkar valet. De svar vi
erhållit från respondenterna vid Linköpings universitet visar att 66,8% (av de
studenter som inte läst inriktningen) inte alls upplever att andra inriktningar ger
bättre karriärmöjligheter, och 16,2% anser det i lägre grad. Endast 17,9% menar
att andra företagsekonomiska inriktningar i hög grad ger bättre
karriärmöjligheter. Detta talar emot de amerikanska argumenten.

Enligt Frieswick (2000) kan en annan orsak till att antalet redovisningsstudenter
minskat vara att ämnen anses vara svårare jämfört med andra
företagsekonomiska ämnen. Även lärarna vi intervjuat menar att studenterna
upplever ämnet som svårare än exempelvis organisation och management. Dock
visar den statistik vi fått fram genom vår studentenkätundersökning att de som
inte valt inriktningen inte upplever att det är någon skillnad vad gäller
svårhetsgraden mellan ämnet och andra företagsekonomiska ämnen. Endast
25,6% anser att ämnen är svårare. Således tycks inte majoriteten av Linköping
studenternas uppfattning stämma överens med Frieswicks argument.

Redovisningsämnet kan leda till yrken som är mindre konjunkturkänsliga än
andra företagsekonomiska yrken. Det kan därmed mer ses som en ”säker”
utbildning. Enligt Albrecht & Sack har dock studenter blivit mindre oroliga för
att utbildningen de väljer ger en mer osäker framtid. Grönlund menar i likhet
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med Albrecht & Sack att karriärmöjligheterna inom ekonomiska yrken beror på
de konjunkturförändringar som sker i omvärlden. Han tar exempelvis upp ett
exempel med human resourse management och hur personal avskedas i dåliga
tider. Likaså anser han att det är säkrare att vara en revisor än en vanlig ekonom
vid lågkonjunktur. Även Dahlgren anser att studenterna ser
redovisningsinriktningen som ett något säkrare alternativ vid dåliga tider.

 9.2.2 Innebörden av revisorsyrket
Flera amerikanska undersökningar har visat att studenter inte har tillräckligt god
kunskap om revisorsyrkets innebörd. Studentenkäten vi genomfört visar att de
flesta (72,7%) av de som läst redovisningsinriktningen anser sig veta i hög grad
vad revisorsyrket innebär. Däremot anser sig endast 29,9% av de respondenter
som inte läst inriktningen känna till innebörden av yrket. Därmed kan sägas att
merparten av dessa studenter inte känner till vad yrket i sin helhet innebär. Detta
stämmer väl överens med den åsikt revisorer och assistenter har angående
studenters kännedom om yrket. Av det totala antalet respondenter som besvarat
vår revisorsenkät tyckte hela 67,4% att redovisningsstudenter i lägre grad vet
yrkets innebörd. Endast 4,5% ansåg att de vet det i hög grad och 18% av
respondenterna anser att redovisningsstudenter inte alls vet vad yrket innebär.
En respondent menar att revisionsbyråerna fortfarande är dåliga på att informera
studenterna om vad yrket innebär. Detta stämmer överens med Frieswicks
uttalande. I Taylor report har författarna kommit fram till att studenters bild av
en revisor är att en revisor är en siffergranskare och arbetet är ointressant. Denna
bild av studenters uppfattning förekommer även bland svenska revisorer och hos
Grönlund. Grönlund anser att myten bland studenterna fortfarande kan vara att
en revisor är en siffergranskare men att lärare informerar studenterna om yrket
redan på grundkursen i extern redovisning. Här håller Dahlgren dock inte med,
då han istället tror att studenter har en god idé om vad revisorsarbetet innebär.

 9.2.3 Lärarens påverkan
En faktor som kan påverka studenten är lärarens undervisningsupplägg av
kursen. Av de svar vi erhållit från studentenkäten kan vi tydligt se att merparten
av studenterna (57,3%) inte anser att läraren de haft i sin grundkurs i
redovisning påverkat deras val av inriktning. 28,7% anser dock att lärare i lägre
grad har haft en påverkan. Därmed kan vi fastslå att läraren inte verkar påverka
studenternas val av inriktning i någon större utsträckning. Inte heller den
litteratur som användes vid grundkursen i externredovisning påverkar
studenterna i hög grad.
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 9.2.4 Rekrytering
I USA har det blivit ett problem med att rekrytera personal till revisionsbyråerna
på grund av att det minskade antalet utexaminerade redovisningsekonomer. Den
godkände revisorn vi intervjuat säger däremot att de hittills aldrig haft problem
med att få tag i personal. Dock har vissa respondenter kommenterat att företagen
lockar revisorerna från revisionsbyråerna efter några år, då revisorn fått en bra
utbildning och erfarenhet.

 9.2.5 Redovisningspraktikers syn
Albrecht & Sacks har i sin studie kommit fram till att de flesta
redovisningspraktiker inte skulle valt en redovisningsinriktning om de idag hade
möjlighet att gå om sin högskoleutbildning. Vår empiriska studie visa dock det
motsatta. 78,9% av respondenterna skulle valt en redovisnings inriktning även
idag. Endast 9% skulle välja en annan utbildning.

En faktor som har påverkat redovisningspraktikers syn på
redovisningsutbildningen är den teknologiska utvecklingen. Enligt praktikerna
anses inte utbildningen vara anpassad efter det nya samhället och tycks därmed
inte vara relevant för dagens revisorsyrke. De svenska revisorerna och
redovisningsassistenterna (52,3%) verkar inte ha någon uppfattning om
redovisningsutbildningens utveckling. 33% anser dock att den att den har
förändrats i lägre grad. Båda de respondenter vi intervjuat anser sig inte veta hur
utbildningen har utvecklats eller om den har utvecklats. I och med denna
statistik kan vi fastställa att svenska revisorers kunskap om
redovisningsutbildningens utveckling på högskolenivå är svag. Detta går emot
de amerikanska redovisningspraktikernas syn på redovisningsutbildningens
utveckling. I USA verkar däremot praktikerna (i Albrecht & Sacks
undersökning) ha god kunskap om utbildningens relevans och förändring.

En stor del av våra respondenter (45,5%) menar att utbildningen endast i lägre
grad är relevant för yrket. Men även här finns det en stor andel respondenter
som inte har någon uppfattning (30,7%) och endast 19,4% anser att utbildning i
hög grad är relevant. En respondent säger att utbildningen är relevant men att det
är stor skillnad mellan teori och praktik. Grönlund anser att utbildningen
utvecklats och anpassats efter förändringar utifrån. I och med att utbildningen
utvecklas tillsammans med redovisningspraktiker och tar med de förändringar
som finns ute i verkligheten menar han att utbildning är relevant för framtida
yrkesutövning. Dahlgren menar däremot att förändringar i omvärlden inte
förändrat de grundläggande principerna inom redovisning och därmed behövs
ingen större förändring av den teoretiska utbildningen.



Bearbetning

68

Albrecht & Sack menar även att en redovisningskarriär idag inte ses som lika
värdefull och lockande jämfört med andra ekonomiska yrken. Av de svar vi
erhållit anser endast 26,1% att revisorsyrket ger en sämre karriärmöjlighet.
Enbart 18,2% anser att det ger bättre karriärmöjligheter, medan cirka hälften
anser att det ger lika stora möjligheter. Respondenterna menar dock att
karriärmöjligheterna ökar efter några år då den anställde har fått en erfarenhet
som kan ses som fördelaktig för andra företag vilka försöker förvärva
revisorerna. Även en karriär inom revisorsbranschen är mycket möjlig enligt
respondenterna. Albrecht & Sacks påståenden stämmer således endast överens
med 26,1% av våra respondenters svar, vilket inte ens utgör majoriteten av dem.

 9.3 Revisorskårens utveckling

Då antalet studenter som väljer redovisning som inriktning inte ökar, utan till
och med minskar vid Linköpings universitet, kan det i framtiden påverka
revisorskårens utveckling. Redan idag sker en minskning inom kåren, då ett
större antal kvalificerade revisorer lämnar kåren än de som tillkommer. Detta
sker då antalet beviljade ansökningar hos redovisningsnämnden är lägre i
jämförelse med antalet auktoriseringar och godkännanden som upphört gälla.
Den största minskningen sker i ålder yngre än 30 år samt inom åldersgruppen
30-39 år. Eftersom större delen av revisorskåren är i ålderskategorin 50-59 år,
och förmodligen kommer att pensioneras inom 10-15 år, medför det till att det
finns en risk för att det kommer att bli brist på revisorer, då antalet nya som
erhåller en revisorsbehörighet inte ökar i lika hög grad som de som upphör.

 9.3.1 Faktorer som påverkat kårens minskning
Orsakerna till att färre yngre personer kvalificerar sig kan vara flera. Dels kan
det ha skett en minskning bland utexaminerade redovisningsekonomer, som vid
Linköpings universitet. En annan faktor till minskning kan vara att kraven för
kvalificering förändrats och blivit allt svårare. En stor del (63,6%) av
revisorerna tycker däremot att de nya kraven är bra. Det gäller således tidigt för
en student att veta vilka krav som krävs för att bli kvalificerad revisor utan att
förlänga den akademiska utbildningen alltför länge. Enligt Grönlund informeras
studenterna i Stockholm redan tidigt under utbildningen då lärarna vet att många
av studenterna har tänkt sig en framtid som revisor. Vid Linköpings universitet
informeras dock studenterna inte förrän vid fördjupningsvalet inför termin 5 av
studievägledaren. Detta kan ha bidragit till att många inte vetat om vilka kurser
de bör ha läst för att kunna möta Revisorsnämndens krav. Många studenter kan
på grund av detta vara tvungna att komplettera sin utbildning med olika kurser i
efterhand, vilket kan ses som ett hinder och studenten kan istället göra ett annat
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yrkesval. Revisorsnämnden kan även underkänna vissa kurser, fast studenten har
läst dem, av olika anledningar.

Stockholms universitet ska till hösten 2002 införa en ny inriktning mot
redovisning och revision, som har utvecklats tillsammans med revisorer, FAR
och RRV. Då denna inriktning har utformats med hänsyn till Revisorsnämndens
nya krav kommer studenterna sannolikt klara de krav som Revisorsnämnden
ställer angående kursinnehåll. Redan nu innehåller den nuvarande inriktningen
mot redovisning till stor del de kurskrav som krävs. Vid Stockholms universitet
innehåller redovisningsfördjupningen inte bara företagsekonomiska kurser, utan
även kurser i juridik. I Linköping består fördjupningen endast av 10 poäng
redovisning, dock har studenterna möjlighet att läsa de juridikkurser som krävs,
men får göra det valet på egen hand. Då redovisningsfördjupningen vid
Stockholms universitet kan anses vara mer specialiserad än motsvarande i
Linköping kan det för studenterna vara lättare att genom en rakare väg erhålla
den teoretiska utbildning som Revisorsnämnden kräver för kvalificering. Vid
Linköpings universitet har institutionen dock valt att inte göra
redovisningsinriktningen så specialiserad utan försöker erbjuda studenterna en
bredare utbildning, vilket även har föredragits av de revisorer universitetet haft
kontakt med. Universitetet har enligt Dahlgren även informerat studenterna om
detta. Vår studentenkät visar att större delen av studenterna som inte läst
redovisningsinriktningen, 59,5%, anser att den inte ger en för smal utbildning.
Dock anser cirka 30% att inriktningen i hög grad är smal i jämförelse med de
andra inriktningarna. Detta kan vara en anledning till att de inte valt
inriktningen.

Även den praktiska utbildning som krävs för kvalificering kan också vara ett
hinder, då studenten kan anse att fem år, för att överhuvudtaget kunna erhålla
högre revisorsexamen, är för lång tid. Dessutom är det inte säkert att personen
blir auktoriserad då, utan på nytt måste genomföra provet.

 9.3.2 Förändringar i könsfördelningen
Utifrån den statistik vi erhållit från Revisorsnämnden kan vi se att antalet
kvinnor i revisorskåren ökat. Den största procentuella ökning i jämförelse med
män, är andelen auktoriserade kvinnor i åldersgruppen yngre än 30. I
ålderskategorierna 60-69 och över 60 år finns det endast ett fåtal kvinnliga
revisorer. Detta stämmer överens med vår statistik som vi erhållit genom vår
revisorsenkät. Den visar att de flesta av redovisningsassistenterna var kvinnor
och det är förmodligen dessa som i framtiden kommer att bli kvalificerade
revisorer.
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 10 Slutsatser och egna reflektioner

I detta avslutande kapitel kommer vi att redogöra för våra egna tankar kring
ämnet och de slutsatser vi anser oss kunna dra genom vår undersökning. Likaså
kommer vi att ställa upp de hypoteser vilka vi kommit fram till genom vår
uppsats. Slutligen ger vi förslag på fortsatta studier.

 10.1  Vilka faktorer påverkar förändringen av antalet
redovisningsstuderande?

Av den statistik vi erhållit från respektive universitet angående antalet studenter
som väljer inriktning mot redovisning anser vi att det inte generellt går att säga
att det skett en minskning av antalet redovisningsstudenter. Vår mening är att
det kan finnas skillnader mellan olika universitet. Vid Linköpings universitet har
det minskat, dock har ingen större minskning skett vid Stockholms universitet.
Procentuellt sätt läser emellertid en lägre andel studenter redovisning i
Stockholm jämfört med Linköping. En minskning av redovisningsstuderande
kan enligt vår uppfattning till stor del bero på att utbudet av fördjupningskurser i
företagsekonomi har ökat på senare år. Vi anser även i likhet med Dahlgren att
det är en arbetsmarknadsfråga. Detta kan vara en faktor som förklarar den
ökning av redovisningsstudenter som skedde både vid Linköpings respektive
Stockholms universitet året 2001 (se figur 4-1). Vi anser att minskningen av
redovisningsstuderande i USA kan bero på att de haft en högkonjunktur under
hela 1990-talet vilket inneburit att studenterna valt andra inriktningar och inte
tagit hänsyn till vilka som ger en säkrare och stabilare utbildning. I Sverige har
det dock under början av 1990-talet varit lågkonjunktur och detta kan ha
påverkat studenternas syn på olika inriktningar. Ovanstående resonemang leder
till fram till följande hypotes:

Hypotes 1: Det rådande konjunkturläget påverkar antalet
redovisningsstuderande.

I och med att vi anser att redovisningsutbildningen kan ha en påverkan på
förändringen av antalet redovisningsstuderande kommer vi nedan att ta upp våra
egna tankar angående utbildningen.

I likhet med den amerikanska litteraturen vi använt oss av anser även vi att den
ekonomiska omvärlden har förändrats och därmed även revisorns arbetssätt. Den
teknologiska utvecklingen har bidragit till att revisorer använder sig mer av
datorstöd än tidigare och kan på så sätt få fram den ekonomiska informationen
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som de behöver på ett effektivare sätt. Trots att dessa förändringar har skett
anser vi att utbildningen inte kan förändras i någon större utsträckning.
Studenter som vi måste först och främst lära sig redovisningsgrunderna för att
sedan kunna möta arbetsmarknadens praktiska arbete.

Utbildningen anser vi skulle kunna ha mer praktiska inslag om den var endast
specialiserad mot redovisning och revision. Exempelvis är det totala
poängantalet i redovisningen  i Linköping endast 15 poäng och på denna korta
tid anser vi att studenterna enbart hinner lära sig grundprinciperna i redovisning.
I den första grundkursen i externredovisning används enligt vår uppfattning, den
största delen av tiden till att lära studenterna bokföringsmässiga grunder och
principer som ligger bakom redovisningen. Fördjupningsinriktningen handlar
också om att lära ut grunderna och principerna i koncernredovisning samt lagar
och rekommendationer. Vid Stockholms universitet är inriktningen mer
specialiserad men den innehåller dock inte mer praktiska moment.

Utifrån detta anser vi i likhet med Elliot att redovisningsutbildningen förbereder
studenterna att prestera steg 1, 2 och till viss del även steg 3 (se figur 5-1). Vi
anser att de kurser som ges vid Linköpings universitet inte innefattar de element
som krävs för att studenten ska kunna använda sig av informationen från
årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter som beslutsunderlag. Vi anser
att studenterna inte har denna kunskap efter redovisningsfördjupningen då den är
för teoretisk. Dock anser vi att studenterna inte bör ha eller få denna kunskap
förrän de är ute i arbetslivet. Alla måste ha en viss praktisk erfarenhet från
”verkligheten” för att kunna ta ”bra beslut”. Ute i arbetslivet är det stor skillnad
mellan olika branscher och organisationsstrukturer. Därför är det viktigt att
personen har god kännedom om organisationens strategi och mål, och detta får
personen endast genom att ha arbetat inom området en tid. Det vi vill säga är att
redovisningsutbildningen på högskolenivå inte ska ansvara för den praktiska
utbildningen, utan ska lära studenter de teoretiska redovisningsprinciperna och
att ha ett kritiskt tänkande. Dock anser vi att praktiska inslag i utbildningen som
exempelvis ”case” som speglar företagsproblem i verkligheten, kan vara givande
och motiverande för studenterna, samt göra utbildningen intressantare genom att
den kan kännas mer relevant för det kommande arbetslivet.

Den bild vi fick genom att läsa Albrecht & Sacks undersökning är att
redovisningsutbildningen i USA är mer specialiserad och smalare än den
svenska. De författare som kritiserat den amerikanska utbildningen anser att
studenterna har för liten kunskap utanför redovisningsområdet och att
redovisningsutbildningen är för avskild från andra företagsekonomiska ämnen.
De anser att studenterna har bristande kunskap inom exempelvis strategi och
finansiering. Även den analytiska förmågan bör förbättras. Vår uppfattning är att
den svenska redovisningsutbildningen är betydigt bredare då studenterna läser
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andra företagsekonomiska ämnen inom utbildningen. Inom de båda undersökta
universiteten läser studenterna baskurser inom ekonomi de första terminerna. Då
läses kurser såsom finansiering, styrning och organisationsteori. Utbildningen på
Linköpings universitet anser vi vara ännu bredare än vid Stockholms universitet,
eftersom ingen fördjupning i redovisning ges på magisternivå. Därför håller vi
inte med Albrecht & Sacks påstående och anser att svenska studenter inte har
lika stor bristande kunskap inom dessa områden. Vi anser även att studenterna,
genom denna breda utbildning, kan förbättra sin analytiska förmåga och kritiska
tänkande då de lär sig att se på organisationer från olika synvinklar.

Hypotes 2: Den svenska redovisningsutbildningen på universitetsnivå är inte så
specialiserad som den amerikanska, och därmed är bristerna vad
gäller kunskapen utanför redovisningsämnet mindre.

 10.2  Vilka faktorer har bidragit till minskningen av
antalet revisorer?

De sista fyra åren har revisorskåren minskat och minskningen har skett bland de
yngre kvalificerade revisorerna. Detta kan bero på att allt färre studenter väljer
ett arbete inom revisorsbranschen. Orsaken till detta anser vi kan vara att kraven
för kvalificering har blivit alltför hårda. Även om studenterna har en
redovisningsinriktning kan de förutom av ointresse välja bort yrket av den
anledning att de har för många kurser de på egen hand måste komplettera med
för att uppfylla Revisorsnämndens krav. Denna risk anser vi minskar vid
Stockholms universitet då inriktningen där är mer specialiserad och innehåller
förutom redovisningskurser de juridikkurser som krävs. Vid Linköping är dessa
dock valbara och om studenten inte har fått tillräckligt med information
angående kraven kan det lätt hända att studenten väljer andra kurser. Då vi
själva är studenter har vi hört från andra ekonomistuderande att de inte vetat om
vilka akademiska krav som krävs av Revisorsnämnden. Vi anser emellertid att
om en student är intresserad av att arbeta som revisor i framtiden bör han/hon på
egen hand söka information angående kraven och revisorsyrkets innebörd. Om
universiteten och revisionsbyråerna anser att minskningen av
redovisningsstudenter är ett problem bör det dock ligga i deras intresse att
förmedla Revisorsnämndens krav och revisorsyrkets innebörd. Vi tycker
däremot att Revisorsnämndens icke godkännande av vissa kurser ligger utanför
studenternas ansvar och påverkan. Här borde universiteten ta sitt ansvar och
modifiera kursernas upplägg så att de anpassas till Revisorsnämndens krav.

Amerikanska författare menar att en faktor som bidragit till att färre studenter
väljer redovisningsinriktningen är att de inte vet revisorsyrkesinnebörd. Av den
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information vi erhållit genom våra enkätundersökningar har vi kunnat konstatera
att de flesta studenter som valt inriktningen anser sig veta vad revisorsyrket
innebär. I motsats till dessa studenter anser majoriteten av
revisorsrespondenterna att redovisningsstudenter i lägre grad vet vad yrket
innebär. Några (18%) anser till och med att studenterna inte alls känner till
yrkets innebörd. Detta anser vi vara ett problem då dessa studenter eventuellt
kommer att satsa på en karriär inom revisorsbranschen trots att de egentligen
inte vet vad yrket innebär.

Hypotes 3:  Studenter känner inte till revisorsyrkets egentliga innebörd och kan
                   därför inte ta ställning till yrket och väljer därmed en annan
                   inriktning.

 10.3  Hur ser revisorer på revisorsyrket och dess
förändringar?

Utifrån den information vi erhållit från revisorsenkäten och intervjuerna med
kvalificerade revisorer kan vi fastställa att deras åsikter inte stämde överens med
de slutsatser Albrecht & Sack (2000) kommit fram till. Nästan alla respondenter
har svarat att de skulle valt en redovisningsutbildning och ett revisorsyrke även
idag. Större delen av respondenterna ansåg även att revisorsyrket i Sverige hade
lika hög eller högre status än andra ekonomiska yrken. Endast 7% ansåg att
yrket hade lägre status och även detta går emot de amerikanska åsikterna. Den
fråga som de svenska respondenterna i störst utsträckning håller med de
amerikanska är frågan om andra ekonomiska yrken ger större karriärmöjligheter,
här ansåg 26,1% att andra yrken ger bättre karriärmöjligheter. Dock anser vi att
den siffran ändå inte är tillräckligt hög för att vi ska kunna dra någon generell
slutsats om att redovisningspraktiker anser att revisorsyrket ger sämre
karriärmöjligheter som i USA.

Enligt den amerikanska litteraturen har revisorsyrket förändrats i och med
teknologiska förändringar och då traditionellt revisorsarbete såsom redovisning
och revision har minskat. De flesta av respondenterna 69,7% anser att yrket har
förändrats under de senaste åren. Dock varierar åsikterna mellan respondenterna
avseende förändringens innebörd. Vi anser i likhet med våra
intervjurespondenter att revisorsyrket har förändrats på så sätt att revisorer idag
måste analysera informationen snabbare. Detta eftersom informationen kan fås
fram enklare och företagen behöver informationen snabbt för olika
beslutsfattande. Däremot anser vi, även här i likhet med en del av våra
respondenter, att rådgivning och analytisk förmåga alltid varit en del av
revisorns arbete och är därmed inget nytt. Det nya är att revisorer ofta
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specialiserar sig mot vissa frågor och inte gör allt arbete själva, utan tar hjälp av
andra i vissa situationer. Då omvärlden har förändrats och kommer förmodligen
även att göra det i framtiden anser vi att det är naturligt att rådgivningsfrågorna
förändras över tiden. Vi har emellertid svårt att se att revisionsdelen av
revisorsyrket har minskat under de senaste åren då de flesta företag enligt lag
måste ha det. Vi anser dock att intäkterna från revisionsarbetet emellertid kan ha
minskat, eftersom detta arbete kan ses som mindre värdefullt än andra delar
inom revisorsyrket såsom konsultation. Även bokföringen anser vi kan ha
minskat då företag nu på ett lättare sätt genom datastöd kan sköta den själva.

Hypotes 4: Revisorsyrkets innebörd har inte förändrats under de senaste åren,
utan endast dess arbetssätt har modifierats.

 10.4  Förslag på fortsatta studier

För att få en generell bild av vad svenska högskolestuderande anser om
redovisningsämnet vore det lämpligt att göra en rikstäckande studie över
samtliga högskolor och universitet i Sverige. Det skulle även vara givande att
genomföra intervjuer med studenter i urvalsgruppen för att bättre kunna få en
bild av deras tankar kring ämnet.

Revisorskåren har minskat under de senaste fyra åren, då färre revisorer erhåller
en kvalificering, väljer att inte förnya den redan innehavande kvalificeringen
eller lämnar revisorsyrket. Då detta kan skapa ett problem i framtiden är det
givande att undersöka varför de personer som inte förnyar sin kvalificering eller
lämnar revisorsyrket gör det och var de fortsätter sin arbetsbana.
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Enkät – studenter

1. Utbildning:
 Ekonomprogrammet
 Internationella

ekonomprogrammet

2. Kön:
 Man
 Kvinna

3. Ålder:
 20-23
 24-27
 28-

4. Har Ni i Er utbildning valt att inrikta
Er mot redovisning på C-nivå?

 Ja
 Nej

Om Ni svarat ja på ovanstående fråga, gå vidare till fråga 10.

5. Hur uppfattar Ni redovisningsämnet i jämförelse med andra företagsekonomiska
ämnen?

 Mindre intressant
 Lika intressant
 Mer intressant

6. Anser Ni att andra företagsekonomiska inriktningar ger bättre karriärmöjligheter
inför framtiden?

 I hög grad
 Ingen skillnad
 I lägre grad

7. Är lönen en faktor som påverkar Ert val av företagsekonomisk inriktning?
 Påverkar i hög grad
 Påverkar i mindre grad
 Påverkar inte

8. Anser Ni att en redovisningsutbildning ger en för ”smal” utbildning?
 I hög grad
 Ingen skillnad
 I lägre grad

9. Hur anser ni att redovisningsämnet är i relation till andra ämnen Ni läst inom
företagsekonomi?

 Svårare
 Ingen skillnad
 Lättare

10. Har den redovisningslitteratur du använt i din grundkurs i redovisning
påverkat ditt val av inriktning på C-nivå?

 I hög grad
 I mindre grad
 Inte påverkat
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11. Har de redovisningslärare ni haft påverkat Ert val av inriktning?
 I hög grad
 I mindre grad
 Inte påverkat

12. Anser Ni att Ni har kännedom om vad revisorsyrket innebär?
 I hög grad
 I mindre grad
 I lägre grad

13. Vad anser ni att revisorsyrket har för status i relation till andra ekonomiska yrken?
 Högre
 Lika
 Lägre

14. Skulle du kunna tänka dig att arbeta som revisor?
 Ja
 Nej

Nedanstående frågor är frivilliga att svara på:

Vad har Ni valt för inriktning på Er utbildning och varför?           

Övrigt:              

Tack för hjälpen!

Ps. Glöm inte skicka detta dokument som en bifogad fil till:

thepe368@student.liu.se
eller

taniv041@student.liu.se
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Enkät – revisorer

1. Yrke:
� Auktoriserad revisor
� Godkänd revisor
� Redovisningsassistent

2. Kön:
� Man
� Kvinna

.
Ålder:

� 29 eller yngre
� 30-39
� 40-49
� 50-59
� 60-69
� 70 eller äldre

4. Har Ni någon högskole-
/universitetsutbildning?

� Ja
� Nej

Kommentar:

5. Hur anser Ni att revisorsyrkets status är i relation till andra ekonomiska yrken?
� Högre
� Lika
� Lägre
� Ingen uppfattning

Kommentar:

6. Skulle Ni välja en redovisningsutbildning om Ni fick gå om Er utbildning?
� Ja
� Nej
� Ingen uppfattning

Kommentar:

7. Anser Ni att andra ekonomiska yrken har större karriärmöjligheter?
� I högre grad
� Lika
� I lägre grad
� Ingen uppfattning

Kommentar:

8. Anser Ni att revisorsyrket har förändrats de senaste åren?
� I hög grad
� I lägre grad
� Inte alls
� Ingen uppfattning
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Kommentar:

9. Anser Ni att revisorsyrket kommer att förändras i framtiden?
� I hög grad
� I lägre grad
� Inte alls
� Ingen uppfattning

Kommentar:

10. Anser Ni att det idag krävs att revisorer bör ha en bättre analytisk förmåga än för
10-15 år sedan?

� I hög grad
� I lägre grad
� Inte alls
� Ingen uppfattning

Kommentar:

11. Skulle Ni välja ett annat ekonomiskt yrke om ni fick välja idag?
� Ja
� Nej
� Ingen uppfattning

Kommentar:

12. Hur uppfattar Ni ingångslönen i Er bransch i relation till andra ekonomiska yrken?
(Medianlönen för en nyutexaminerad civilekonom var år 2000 enl. Civilekonomernas statistik
19 400:-)

� Bra
� Sämre
� Lika
� Ingen uppfattning

Kommentar:

13. Vad anser Ni om Revisorsnämndens nya krav för att bli godkänd respektive
auktoriserad revisor?

� För höga
� Bra
� För låga
� Ingen uppfattning

Kommentar:
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14. Vad anser Ni om dagens prov för revisorsexamen?

a) revisorsexamen
� Svårt
� Lagom
� Lätt
� Ingen uppfattning

b) högre revisorexamen
� Svårt
� Lagom
� Lätt
� Ingen uppfattning

Kommentar:

15. Anser Ni att redovisningsutbildningen på högskolenivå har utvecklats i takt med
omvärldens förändringar?

� I hög grad
� I lägre grad
� Inte alls
� Ingen uppfattning

Kommentar:

16. Uppfattar Ni dagens akademiska redovisningsutbildning relevant för revisorsyrket?
� I hög grad
� I lägre grad
� Inte alls
� Ingen uppfattning

Kommentar:

17. I vilken utsträckning tror Ni att redovisningsstudenter vet vad revisorsyrket
innebär?

� I hög grad
� I lägre grad
� Inte alls
� Ingen uppfattning

Kommentar:
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18. Anser Ni att företag kräver mer av sina revisorer idag än tidigare?
� I hög grad
� I lägre grad
� Inte alls
� Ingen uppfattning

Kommentar:

Övriga kommentarer:

Tack för Din hjälp
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Sammanställning av studentenkät

Svarsalternativ
Fråga 1 2 3 Totalt

1 70 84 154
2 65 89 154
3 54 81 18 153
4 33 120 153
5 77 39 1 117
6 21 77 19 117
7 8 39 70 117
8 34 69 13 116
9 30 80 7 117

10 7 39 105 151
11 21 43 86 150
12 60 87 4 151
13 18 99 34 151
14 61 90 151



Bilaga 5

Sammanställning av revisorenkät

Svarsalternativ
Fråga 1 2 3 4 5 Totalt

1 43 19 27 89
2 51 38 89
3 16 30 19 21 3 89
4 78 11 89
5 28 48 6 5 87
6 70 8 9 0 87
7 23 44 16 5 88
8 62 17 3 7 89
9 50 27 0 9 86

10 59 7 9 13 88
11 9 67 10 0 86
12 14 47 22 5 88
13 10 56 1 21 88

14A 11 23 1 52 87
14B 11 16 0 58 85

15 7 29 6 46 88
16 17 40 4 27 88
17 4 60 16 9 89
18 66 11 3 8 88

Stockholm 30
Östergötland 59
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Frågor till lärare

1. Personbeskrivning

2. Arbetsuppgift

3. Har ni sett någon förändring av antalet studenter som väljer att inrikta sig mot
redovisning?

4. Har val möjligheterna av inriktning förändrats? Dvs. har utbudet av inriktningar
ökat/minskat?

5. Vilken inriktning uppfattar du mest populär bland studenterna?

6. Anser du att redovisningsämnet upplevs som svårare än andra företagsekonomiska ämnen
(av studenterna)?

7. Hur anser du att redovisningsyrken möter konjunkturförändringar i jämförelse med andra
ekonomiska yrken?

8. Har redovisningsutbildningen förändrats under de senaste 10 åren?

9. Har ni anpassat utbildningen efter revisorsnämndens nya krav som tillkom 1995?

10. Den ekonomiska omvärlden har förändrats under de senaste åren. Anser ni att
utbildningen gjort det i samma takt?

11. Ger ni information om vad revisorsyrket innebär och vilka formella krav som krävs för att
bli kvalificerad revisor? Om ja, i så fall när?

12. Vilken bild av revisorsyrket är enligt din uppfattning vanligast bland studenterna? Är det
vanligt att studenter tror att revisorsyrket är synonymt med bokförare? Status?

13. Har ni/universitetet samarbete eller utbyte med någon revisionsbyrå?

14. Har ni någon auktoriserad revisor i lärarkåren?

15. Hur försöker ni marknadsföra redovisningsutbildningen?

16. Försöker ni/lärarna göra redovisningsämnet mer intressant för studenterna? Hur?

17. Finns det praktiska inslag i er redovisningsutbildning? Exempelvis dataövningar.

18. Hur upplever ni att lärarna ser på redovisningsyrket? Status?
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Frågor till revisor

1. Yrke?

2. Har du någon akademisk utbildning?

3. Hur anser du att revisorsyrkets status är i relation till andra ekonomiska yrken?

4. Skulle du välja en redovisningsutbildning om du fick gå om din utbildning?

5. Anser du att andra ekonomiska yrken har större karriärmöjligheter?

6. Anser du att revisorsyrket har förändrats de senaste åren?

7. Anser du att revisorsyrket kommer att förändras i framtiden?

8. Anser du att det idag krävs att revisorer bör ha en bättre analytisk förmåga än för 10-15 år
sedan?

9. Skulle du välja ett annat ekonomiskt yrke om ni fick välja idag?

10. Hur uppfattar du ingångslönen i Er bransch i relation till andra ekonomiska yrken?

11. Vad anser du om Revisorsnämndens nya krav för att bli godkänd respektive auktoriserad
revisor?

12. Vad anser du om dagens prov för revisorsexamen?

13. Anser du att redovisningsutbildningen på högskolenivå har utvecklats i takt med
omvärldens förändringar?

14. Uppfattar du dagens akademiska redovisningsutbildning relevant för revisorsyrket?

15. I vilken utsträckning tror du att redovisningsstudenter vet vad revisorsyrket innebär?

16. Anser du att företag kräver mer av sina revisorer idag än tidigare?

Följdfråga via e-post

Har efterfrågan på revisorernas kärnkompetens såsom redovisning, revision och
skatterådgivning minskat?
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Statistik studentenkät 4. Inrikning,  1. Utbildning

Rows: 4. Inrik  Columns: 1. Utbil

1 2 All

24 9 33
1 72.73 27.27 100.00

34.29 10.84 21.57
15.69  5.88 21.57
 24 9 33

46 74 120
2 38.33 61.67 100.00

65.71 89.16 78.43
30.07 48.37 78.43
46 74 120

All 70  83 153
45.75 54.25 100.00
100.00 100.00 100.00
45.75 54.25 100.00
70 83 153

Chi-Square = 12.336, DF = 1,
P-Value = 0.000

14. Arbeta som revisor,
4. Inrikning

Rows: 14. Arbe Columns: 4. Inrik

1  2 All
1 30  30 60

50.00  50.00  100.00
90.91 25.64 40.00
20.00 20.00 40.00
30 30 60
13.20 46.80 60.00

 2 3 87 90
3.33  96.67 100.00
 9.09 74.36  60.00
2.00 58.00 60.00
3 87  90
19.80  70.20  90.00

 All 33  117  150
22.00  78.00  100.00
100.00 100.00 100.00

22.00  78.00 100.00
33  117 150
33.00  117.00 150.00

Chi-Square = 45.688,  DF = 1,
P-Value = 0.000

11. Lärare, 4. Inrikning

Rows: 11. Lära Columns: 4. Inrik

1  2  All
 1 2  18  20

10.00  90.00  100.00
6.25  15.38  13.42
1.34  12.08  13.42
2 18 20
4.30  15.70  20.00

 2 13  30  43
30.23  69.77  100.00
40.63  25.64  28.86
8.72  20.13  28.86
13  30  43
9.23  33.77  43.00

 3 17  69  86
19.77  80.23  100.00
53.13  58.97 57.72
11.41  46.31  57.72
17  69  86
18.47  67.53  86.00

 All 32  117  149
21.48  78.52 100.00
100.00  100.00  100.00
21.48  78.52  100.00
32 117  149
32.00 117.00 149.00

Chi-Square = 3.666, DF = 2,
P-Value = 0.160
1 cells with expected counts less than 5.0
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13. Status, 4. Inrikning

Rows: 13. Stat Columns: 4. Inrik

1 2 All
1 6 12 18

33.33  66.67  100.00
18.18  10.26 12.00
4.00 8.00 12.00
 6  12  18
3.96  14.04  18.00

 2  24  75  99
24.24 75.76  100.00
72.73  64.10  66.00
16.00 50.00  66.00
 24  75  99
21.78 77.22  99.00

3 3 30 33
9.09  90.91  100.00
9.09  25.64  22.00
2.00  20.00  22.00
 3  30 33
7.26  25.74  33.00

 All  33  117  150
 22.00  78.00  100.00
100.00 100.00  100.00
22.00 78.00 100.00
 33  117  150
 33.00 117.00  150.00

Chi-Square = 4.842, DF = 2, P-Value = 0.089
1 cells with expected counts less than 5.0

12. Revisorsyrket, 4. Inriktning

Rows: 12. Revi Columns: 4. Inrik

1  2  All
 1  24  35  59

40.68  59.32  100.00
 72.73  29.91  39.33
 16.00  23.33  39.33
 24  35  59
 12.98  46.02  59.00

 2  9  82  91
 9.89 90.11  100.00
 27.27  70.09  60.67
 6.00  54.67  60.67
 9  82  91
 20.02  70.98  91.00

 All  33 117  150
 22.00  78.00  100.00
 100.00  100.00  100.00
22.00  78.00  100.00
 33  117  150

33.00 117.00 150.00

 Chi-Square = 19.772,  DF = 1,
P-Value = 0.000
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Statistik revisorsenkät

19. Region, 12. Lön Rows: 19. Region Columns: 12. Lön

 1  2 3 4 All
1  9 12  8 1 30

 30.00 40.00 26.67 3.33  100.00
 64.29 25.53  36.36 20.00  34.09
 10.23 13.64 9.09  1.14 34.09
9 12  8 1 30
4.77  16.02  7.50 1.70  30.00

2 5 35  14  4 58
8.62 60.34 24.14 6.90  100.00
35.71  74.47 63.64 80.00 65.91
5.68  39.77  15.91  4.55 65.91
5 35 14  4 58
9.23  30.98 14.50 3.30 58.00

All 14  47 22  5  88
 15.91 53.41 25.00  5.68 100.00
100.00 100.00  100.00 100.00 100.00
15.91  53.41  25.00 5.68 100.00
 14 47  22  5 88
14.00  47.00 22.00 5.00 88.00

Chi-Square = 7.706, DF = 3, P-Value = 0.053 3 cells with expected counts less than 5.0

2. Kön, 1. Yrke

 Rows: 2. Kön Columns: 1. Yrke

 1  2 3  All
1  33  12 6 51

64.71  23.53  11.76 100.00
76.74  63.16 22.22  57.30
37.08 13.48 6.74 57.30
33 12 6 51
 24.64  10.89  15.47 51.00

2 10 7 21  38
26.32 18.42  55.26 100.00
23.26 36.84  77.78 42.70
 11.24  7.87  23.60 42.70
10  7 21 38
 18.36 8.11 11.53 38.00

All 43 19 27 89
48.31 21.35 30.34 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
48.31  21.35 30.34  100.00
43 19  27  89
43.00 19.00  27.00  89.00

Chi-Square = 20.490, DF = 2,
P-Value = 0.000
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10. Analytisk förmåga, 3. Ålder

Rows: 10. Anal Columns: 3. Ålder

1  2  3  4  5  All
 1  8  20 14 15 2 59

13.56  33.90  23.73  25.42  3.39 100.00
50.00  66.67 73.68  75.00 66.67  67.05
 9.09  22.73  15.91  17.05  2.27  67.05
 8  20  14  15  2  59
10.73  20.11  12.74  13.41  2.01  59.00

 2  0  4  2  1  0  7
--  57.14  28.57  14.29  --  100.00
-- 13.33 10.53  5.00  --  7.95
 --  4.55  2.27  1.14  --  7.95
 0  4  2  1  0  7
 1.27  2.39  1.51  1.59  0.24  7.00

3  2  2  2  3  0  9
 22.22  22.22  22.22  33.33  -- 100.00

 12.50  6.67  10.53  15.00  --  10.23
 2.27  2.27 2.27 3.41 -- 10.23
 2  2  2  3  0  9
1.64  3.07  1.94  2.05  0.31  9.00

4  6  4  1  1  1  13 
46.15  30.77  7.69  7.69  7.69 100.00
 37.50  13.33  5.26 5.00  33.33 14.77
 6.82  4.55 1.14 1.14  1.14 14.77

  6  4  1  1  1  13
 2.36  4.43  2.81  2.95  0.44  13.00

 All  16  30  19  20  3 88
 18.18  34.09  21.59  22.73 3.41 100.00
 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 
100.00

  18.18  34.09  21.59  22.73 3.41  100.00
 16  30  19 20  3  88
 16.00  30.00  19.00  20.00  3.00  88.00

 Chi-Square = 13.986, DF = 12 * WARNING * 3 cells with
expected counts less than 1.0 * Chi-Square approximation
probably invalid 16 cells with expected counts less than 5.0


