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Sammanfattning 
Titel: Har VFU någon påverkan på studenters uppfattningar om revisionsyrket? En studie om 

redovisnings- och revisionsstudenters uppfattningar kring revisorsassistenters arbetsuppgifter, 

roller och ansvar 

Författare: Annette Björk & Lina Rosqvist 

Handledare: Pernilla Broberg 

Bakgrund: Studenters uppfattning om sitt blivande yrke överensstämmer inte alltid med vad de 

upplever när de kommer ut i arbetslivet, det finns ett förväntnings-realitetsgap. När studenten 

övergår till nyanställd kan det uppstå en verklighetschock. För att få en praktisk koppling till den 

teoretiska utbildning som de akademiska lärosätena tillhandahåller, kan studenten genomgå en 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I Sverige är det i dagsläget åtta lärosäten som erbjuder 

VFU som en del av ekonomutbildning med inriktning redovisning/revision. 

Syfte: Syftet med studien är att utforska hur VFU påverkar redovisnings- och revisionsstudenters 

uppfattningar om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. 

Genomförande: En förstudie genomfördes där tre revisorsassistenter intervjuades för att ge oss 

en tydlig bild om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. Dessa intervjuer låg 

sedan till grund för utformningen av en enkät som skickades ut till redovisnings- och 

revisionsstudenter på de lärosäten som erbjuder VFU inom ramen för utbildningen. Detta för att 

identifiera redovisnings- och revisionsstudenternas uppfattningar om revisorsassistentens 

arbetsuppgifter, roller och ansvar. 

Slutsats: Vår slutsats är att VFU inte tycks ha någon större påverkan på redovisnings- och 

revisionsstudenters uppfattningar om revisorsassistentens arbetsuppgifter, roller och ansvar. Ett 

svagt samband har kunnat identifieras mellan VFU och revisorsassistentens arbetsuppgift 

kontrollera siffror. Studien antyder att det finns en skillnad på uppfattningarna mellan lärosätena. 

Förslag till vidare forskning: En longitudinell studie där ett antal redovisnings- och 

revisionsstudenters uppfattningar studeras under hela verksamhetsförlagda utbildningen för att 

fånga kunskaperna före och efter VFU. 

  



 

  



 

Abstract  
Title: Does WIL have any impact on students' perception of the auditing profession? A study on 

accounting and auditing students' perceptions with auditing assistants' duties, roles and 

responsibilities. 

Authors: Annette Björk & Lina Rosqvist 

Director: Pernilla Broberg 

Background: Students' perception of their future profession does not always correspond with 

what they experience when they are new employees – there’s an expectation-reality gap. When 

the student becomes a new employee, they may experience a reality shock. To get some practical 

connection to the theoretical education that the academic universities provide, the student may 

undergo a work integrated learning (WIL). In Sweden there are eight institutions offering WIL as 

part of economic studies with specialization within accounting/auditing. 

Objective: The aim of this study is to explore how WIL affects the accounting and auditing 

students' perceptions of auditor assistants' duties, roles and responsibilities. 

Implementation: To start with, a pilot study was conducted in which three auditor assistants 

were interviewed in order to get a clear picture of auditor assistants' duties, roles and 

responsibilities. These interviews formed the basis for the design of a questionnaire sent out to 

the audit and accounting students at the universities that offer WIL within the framework of the 

economic studies. This was done to identify accounting and auditing students' perceptions of 

auditor assistants' duties, roles and responsibilities. 

Conclusion: Our conclusion is that WIL does not seem to have any major impact on the 

accounting and auditing students' perceptions of auditor assistants' duties, roles and 

responsibilities. A weak relationship has been identified between WIL and the assistant auditor 

task check digits. The study suggests, however, that there is a difference of perceptions between 

the different educational institutions. 

Suggestions for further research: A longitudinal study in which a number of accounting and 

auditing students' perceptions are studied throughout the work integrated learning course in an 

attempt of capturing their perception before and after WIL. 
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1. Inledning  
 

I detta inledande kapitel kommer bakgrunden till studien att presenteras samt problemet som 

ligger till grund för studiens frågeställning och syfte. Kapitlet avslutas med en figur över fortsatt 

disposition av arbetet. 

 

1.1 Bakgrund    

Vi - och många studenter runt oss - har studerat på universitet i snart fyra år. När vi nu närmar 

oss examen är en återkommande fråga från släkt och vänner “vad är det du vill jobba med efter 

studierna?”. Några av våra medstudenter har redan stakat ut sin framtid och satt ett klart mål 

för vad dessa år på universitet ska leda till för yrkesroll. Det är dock många med oss som tror att 

vi vet vad vi vill arbeta med, men egentligen är vi osäkra då vi inte riktigt vet vad vårt framtida 

yrke innebär i form av arbetsuppgifter, roller och ansvar.   

 

Det finns skillnader mellan hur studenter uppfattar sitt blivande yrke, och vad yrket faktiskt 

innebär, vilket påvisats genom flera olika studier (Monroe & Woodliff, 1993; Phillips & Crain, 

1996; Koh & Woo, 1998; Ali, Heang, Mohamad & Ojo, 2008; Barnett, 2012). Det Monroe & 

Woodliff (1993), Phillips & Crain (1996), Ali et al. (2008) och Barnett (2012) har gemensamt i 

sina studier är att de använt Liggios (1974) begrepp förväntningsgap, men ur ett 

studentperspektiv. De har använt gapet för att beskriva skillnaden mellan studenters orealistiska 

uppfattning av en revisors arbetsuppgifter, roller och ansvar och hur yrkesverksamma revisorer 

upplever dessa faktorer. Ett sådant förväntnings-realitetsgap (Barnett, 2012) kan enligt 

Hermanson, Hill & Ivancevich (2009) bidra till att omställningen från student till anställd 

upplevs som omvälvande för individen och kan ligga till grund för egen uppsägning. Herda & 

Lavelle (2012) beskriver hur omsättningen av nyanställd personal är stor inom 

revisionsbranschen. Denna personalomsättning kan enligt Phillips & Crain (1996) vara kostsam, 

då nyanställda revisorsassistenter - på grund av brist på erfarenhet – ofta behöver längre tid på 

sig att utföra uppgifter samtidigt som risken för att arbetet utförs med sämre kvalitet ökar. 

Kostnaderna kan bestå i ekonomisk påverkan för de enskilda revisionsbyråerna, men även i att 

revisorsprofessionen som helhet påverkas negativt då tillförlitligheten för branschen kan komma 

att skadas (Philips & Crain, 1996).  
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Profession är en viktig del för en yrkeskår i sin strävan att säkerställa verksamhetens legitimitet 

inför allmänheten (Anderson-Gough, Grey & Robson, 2002) och enligt Cooper & Robson (2006)  

är praxis, utseende, diskurs och agerande viktigt då man eftersträvar professionsstatus. Det finns 

enligt Brante (1988; 2005) kriterier för vad en organisation ska uppfylla för att kunna 

upprätthålla sin professionsstatus. För att kunna uppfylla dessa kriterier krävs en homogenisering 

av individerna inom branschen, vilket möjliggör uteslutning av individer som står utanför 

professionen (Pentland, 1993). Etableringen av en avgränsning utåt sker enligt Pentland (1993) 

för att kunna skilja på oss och dem. En socialiseringsprocess uppstår inom branschen, såväl som 

inom varje enskild organisation (Van Maanen, 1978). Enligt Van Maanen är 

socialiseringsprocessen även en funktion för att underlätta för individerna i hur de ska agera för 

att uppnå en utestängande homogenisering. 

De orealistiska förväntningarna från studenternas sida – vilka är en del av förväntningsgapet - 

kan bland annat förklaras med antingen okunskap eller oerfarenhet (Phillips & Crain, 1996). 

Okunskap kan, enligt Grey (1998), vara av social karaktär. De nyanställda guidas från dag ett i 

hur de bör klä sig, använda en viss diskurs och hur de ska agera gentemot interna och externa 

aktörer. Enligt Covaleski, Dirsith, Heian & Samuel (1998) sker denna del av 

socialiseringsprocessen till viss del explicit, men det är mer vanligt att den sker implicit. 

Oerfarenhet springer ur ett mer praktiskt perspektiv och kan handla om praxis så som 

arbetsuppgifter och arbetsprocesser. Felaktiga uppfattningar av vad en nyanställd individ har för 

arbetsuppgifter, roller och ansvar kan enligt Philips & Crain (1996) uppstå om studenten inte har 

någon tidigare praktisk arbetserfarenhet inom det studerade ämnet. Idag är det ett fåtal 

ekonomiprogram på̊ universitet/högskolor i Sverige som har någon form av verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) som en del av utbildningen (se bilaga 1). VFU innebär att studenten aktivt 

deltar i ett företags eller en offentlig myndighet/organisations verksamhet (Örebro Universitet, 

2013). Det främsta syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att studenter ska lära sig 

mer om den praktiska tillämpningen i den framtida yrkesrollen (Örebro Universitet, 2013; 

Högskolan Kristianstad, 2013). VFU ger alltså studenter möjlighet att använda sina teoretiska 

kunskaper i samband med praktisk utövning samtidigt som det ger studenterna en bättre inblick i 

den komplexa värld som revisionsyrket innebär (Ali et al. 2008). 

1.2 Problematisering   

För att få arbeta som revisor krävs kunskap - såväl teoretisk som praktisk (Revisorsnämnden, u.å. 

a). Den teoretiska grundkunskapen fås på universitet eller högskola och ska pågå under minst tre 
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år. Det vill säga man ska minst ha en kandidatexamen och ha läst ett antal specifika kurser
1
 för 

att ha behörighet att bli revisor (Revisorsnämnden, u.å. a). Den praktiska delen kan enligt Ali et 

al. (2008) däremot vara mer svårfångad inom skolväsendet. 

 

Barnett (2012) har konstaterat att det trots högre akademiska studier finns ett förväntnings-

realitetsgap, där studenter innehar orealistiska förväntningar på vad revisionsyrket innebär i form 

av arbetsuppgifter, roller och ansvar. Okunskap och oerfarenhet är två stora faktorer som bidrar 

till förväntningsgapet (Phillips & Crain, 1996; Ali et al., 2008). Det kan gälla såväl hur en revisor 

ska agera (Grey, 1998) och hur revisionsprocessen sker (Broberg 2013a). Enligt Ali et al. (2008) 

kan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) bidra till att studenterna får mer insyn i det komplexa 

revisionsyrket, och därmed finns möjligheten att minska förväntnings-realitetsgapet. 

 

Många ekonomprogram erbjuder inte VFU inom ramen av utbildningen (bilaga 1) vilket kan 

bidra till att förväntnings-realitetsgapets storlek förblir oförändrat (Ali et al., 2008). Därmed är 

risken för en verklighetschock stor då studenterna övergår till nyanställd vid en revisionsbyrå 

(Dean, Ferris & Konstans, 1998). Van Maanen (1978) tar i sin studie upp hur dessa 

verklighetskrockar kan vara emotionellt påfrestande för individen. Detta stöds av Padgett, Gjerd, 

Hughes & Born (2005), som menar att oinfriade förväntningar kan leda till psykisk påfrestning 

för individen. Vidare kan detta resultera i extra kostnader för företaget i och med hög 

personalomsättning av nyansställda (Herda & Lavelle, 2012) samt negativ påverkan på 

professionsstatusen för revisionsbranschen (Phillips & Crain, 1996). Men att nyintroducera VFU 

i ett befintligt program vid ett lärosäte med etablerade rutiner kan vara svårt och kostsamt (Aili & 

Nilsson, 2013). Enligt Aili och Nilsson (2013) kräver olika yrken olika utformning av VFU-

perioden, vilket kan göra det svårt att applicera en VFU som ger optimal utväxling för studenten. 

Många av de lärosäten som erbjuder VFU inom ekonomutbildningen gör det på villkoret att 

studenten själv ordnar en praktikplats (eg. Lunds Universitet, 2015a; Uppsala Universitet, 2013) 

eller att lärosätet funnit tillräckligt många VFU-platser inför kursstart (eg. Luleå Tekniska 

Universitet, 2015a). Mycket av kvaliteten på VFU:n kan även vara avhängig handledaren på 

arbetsplatsen (Danielsson, 2012).  

 

Denna studie kommer att rikta in sig på redovisnings- och revisionsstudenters uppfattningar om 

revisorsassistenternas arbetsuppgifter, roller och ansvar, då vi anser att det finns en 

kunskapslucka kring dessa aspekter i befintlig forskning. Studien kommer utforska om 

                                                
1
  Måste läsa: Företagsekonomi minst 90 hp (där det ska ingå redovisning [inklusive koncernredovisning], revision, 

finansiering, ekonomistyrning och organisationslära), 15 hp Beskattningsrätt, 30 hp Handelsrätt och diverse övriga 

kurser är krav från Revisorsnämnden (u.å. a) för att få behörighet att bli revisor. 
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uppfattningarna skiljer sig åt mellan de redovisnings- och revisionsstudenter som haft VFU på en 

revisionsbyrå och deras klasskamrater som inte haft VFU på en revisionsbyrå, inom ramen för 

sin utbildning. Tidigare forskning (eg. Monroe & Woodliff, 1993; Lee, Ali & Bien, 2009; 

Broberg, 2013a; 2013b) har mestadels sett till vad en revisor har för arbetsuppgifter, roller och 

ansvar, medan det inte finns så mycket forskning om revisorsassistenterna, varken i Sverige eller 

resten av världen. Det finns ett fåtal tidigare studier (e.g. Ali et al., 2008) som har studerat 

revisorsassistenten - men inte i den riktning som vår studie kommer att göras.  

1.3 Frågeställning 

● Hur påverkar VFU redovisnings- och revisionsstudenters uppfattningar om 

revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar? 

1.4 Syftesformulering 

Syftet med studien är att utforska hur VFU påverkar redovisnings- och revisionsstudenters 

uppfattningar om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. 
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1.5  Fortsatt disposition 
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras vetenskaplig ansats och val av teori samt tidigare forskning på 

området inom profession, socialiseringsprocessen, "ny på jobbet - upplevelser", audit practice, 

förväntnings-realitetsgap och verksamhetsförlagd utbildning. Slutligen presenteras en modell 

som utvecklats från den tidigare forskningen.  

 

2.1 Vetenskaplig metod  

2.1.1 Vetenskaplig ansats  

Studien utgår från tidigare forskning inom områdena profession, socialiseringsprocess, “ny på 

jobbet”-upplevelser, audit practice, förväntnings-realitetsgap och verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU). Denna tidigare forskning ligger sedan till grund för skapandet av en modell som vi ska 

testa empiriskt. Studien har framförallt en deduktiv ansats, men med induktiva inslag (Bryman, 

2011). Den induktiva delen består av en förstudie där intervjuer genomförs för att få en tydligare 

bild om revisorsassistentens arbetsuppgifter, roller och ansvar. I dagsläget finns det inte mycket 

forskning kring revisorsassistenters arbete - de studier som finns fokuserar främst på hur 

revisorns arbetsdag ser ut samt på revisorns roll och ansvar, vilket inte nödvändigtvis behöver 

vara detsamma som för en revisorsassistent (Monroe & Woodliff, 1993; Lee, Ali & Bien, 2009; 

Broberg, 2013a; 2013b). Resultatet från intervjuerna ligger sedan till grund för vårt fortsatta 

arbete som sker med kvantitativ metod i form av enkäter. Genom att ta avstamp i befintlig 

forskning kan vi hålla en högre grad av objektivitet, än om vi helt och hållet förlitat oss på de 

faktorer vi identifierat genom vår förstudie (Patel & Davidson, 2011). 

2.1.2 Val av teori  

Studien har ett eklektiskt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2005). Eftersom vårt syfte med 

studien är att utforska hur VFU påverkar uppfattningarna hos redovisnings- och 

revisionsstudenter, kommer vi behöva kombinera delar från olika teorier och tidigare forskning 

för att kunna hitta faktorer som kan förklara detta samband. 

 

I de följande styckena kommer vi, med hjälp av tidigare studier, försöka förklara grunden till 

varför revisionsyrket ser ut som det gör. De nästkommande tre styckena är grundläggande teorier 

som ger större inblick i varför revisionsyrket är så komplext att förstå. Stycke 2.2.1 handlar om 

profession, vilket är ett abstrakt begrepp som binder ihop individer eller organisationer som 

verkar inom samma yrkeskår (Brante, 1988). Stycke 2.2.2 behandlar socialiseringsprocessens del 

i att skapa ett professionellt intryck och i stycke 2.2.3 beskrivs vanliga uppfattningar och 
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upplevelser kring nyanställning. Därefter introduceras de tillämpade teorierna som mer konkret 

används i studien. I stycke 2.3.1 klargörs hur tidigare forskning anser att “verkligheten” ser ut - 

vilka arbetsuppgifter som utförs av en revisor, samt vilka roller och vilket ansvar en anställd vid 

en revisionsbyrå förväntas axla. Stycke 2.3.2 behandlar hur ett förväntnings-realitetsgap kan 

definiera hur uppfattningar och “verklighet” kan skilja sig åt. I stycke 2.3.3 klargörs att genom 

hela studien kommer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) användas synonymt för fenomenet 

praktiskt lärande. Stycket handlar även om hur VFU kan vara ett sätt att åtgärda förväntnings-

realitetsgapet och på så sätt bättre förbereda studenterna på det kommande arbetslivet.  

2.2 Grundläggande teori   

2.2.1 Profession 

Profession är en central del av den sociala världen idag och är ett sätt för branscher att legitimera 

sitt arbete (Anderson-Gough et al., 2002). Enligt till exempel Revisorsnämnden (u.å. b) är 

professionalism hos en revisor en viktig del för att en genomförd revision ska ses som tillräcklig 

av utomstående aktörer. 

  

De främsta attributen för en profession är att verka för allmänhetens bästa samt ha en koppling 

till högre utbildning (Brante 1988; Anderson-Gough et al., 2002). Brante (1988; 2005) och 

Brante & Lindh (2009) definierar utbildningsattributet som en grupp individer vilka har en 

inbördes expertis (kunskap som är akademisk och vetenskaplig) samt arbetar autonomt och 

självutvecklande. Utöver detta beskriver Brante (1988) samt Brante & Lindh (2009) hur en 

profession lutar sig mot en intern kontroll (socialisering och organisering) vilken gör att normer 

och etik efterföljs. Brante konstaterar att den kunskap en profession besitter är en faktor för att 

värderingen av utfört arbete endast kan utföras av yrkeskunniga kollegor, då utomstående inte 

har rätt kunskap och kompetens för att bedöma utförandet. 

  

Traditionellt sett är det yrken såsom läkare, ingenjörer, arkitekter och ekonomer som räknas som 

klassiska professioner (Brante, 1988; 2005; Brante & Lindh, 2009). Historiskt sett drogs en skarp 

linje mellan profession och övriga yrken, men enligt Evetts (2003) har i dagsläget den strikta 

synen på yrken som klassificeras som en profession mjukats upp. Evetts (2003) anser att det idag 

fordras karaktärsdrag inom en profession som - utöver expertis – även täcker förståelse och 

erfarenhet. Det finns inom dagens forskning en uppsjö med definitioner av profession, men 

Brante (1988; 2005) och Brante & Lindh (2009) kritiserar många av dessa då de anser att 

kriterierna speglar alltför mycket av hur samhället och kulturen såg ut vid tidpunkten för 

respektive studie. Även stora skillnader i organisering, normsystem och reglering mellan olika 

yrken komplicerar enligt Brante (1988; 2005) och Brante & Lindh (2009) möjligheten att 
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konstruera en generell definition för profession. För att besvara sin egen kritik av kriterierna har 

Brante & Lindh gett en sammanfattande definition av profession, och detta med ett tids- och 

rumsoberoende perspektiv (Brante & Lindh, 2009:28): 

  

”Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare 

och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger 

dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och 

värdefulla av allmänheten/klienten.”  

  

Definitionen kring vad som utgör en profession har alltså varierat under tidens gång (Brante, 

1988; Evetts, 2003; Brante, 2005; Brante & Lindh, 2009). Evetts (2003) beskriver hur det gäller 

för en organisation eller en bransch att finna den optimala balansen mellan normativa 

värderingar och ideologiska aspekter för att kunna erkännas som en profession. Den normativa 

aspekten kommer enligt Evetts inifrån organisationen, då det bestäms internt hur berörda 

individer inom branschen ska agera och föra sig – en vilja att homogenisera medlemmarna. 

Motparten till normativitet är att arbeta med ideologiska frågor - samt starkt förmedla dessa 

ansträngningar till omvärlden - och på så sätt erkännas som en profession i och med att arbetet 

görs för samhällets bästa (Evetts, 2003). Evetts sammanfattar balansgången mellan normativitet 

och ideologi genom att beskriva den moderna professionen som en blandning av ansvarstagande 

och prestationsindikatorer. För att samla upp de branscher som arbetar för allmänhetens bästa, 

men som ändå brister i någon eller några av de övrigt högt satta kriterierna, använder sig Brante 

(1988) av begreppet semiprofessioner. Exempel på yrken som Brante (1988; 2005) samt Brante 

& Lindh (2009) ser som semiprofessionella är sjuksköterskor och lärare. Grey (1998) pekar på 

att det finns en stor del av professionen som bärs upp av en sociologisk faktor. Grey menar att 

det finns en kunskapsbaserad del som framhävs i de traditionella professionsyrkena och en 

beteendebaserad del som är ett framträdande attribut bland de mindre traditionella professionerna 

(såsom Brantes [1988] semiprofessioner).   

  

Enligt Brante (1988) växte ett nytt professionsperspektiv fram under 1970-talet, där makt fick en 

framträdande roll. Makt används för att möjliggöra stängningar: genom att se till gruppens 

gemensamma attribut kan professionsmedlemmarna stänga ute individer som inte besitter de 

önskvärda egenskaperna. Stängningen kan även användas med motsatt verkan: stänga individer 

med oönskade attribut ute (Brante 1988; 2005; Brante & Lindh, 2009). För revisionsbranschen 

kan det vara svårt att stänga individer ute, då även icke-revisorer kunskapsmässigt kan vara lika 

insatta i revisionsyrkets olika delar som en revisor (Carrington 2010b). Enligt Carrington 

(2010b) försöker revisionsbranschen istället väga upp legitimiteten i sin professionsstatus genom 
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en homogenisering av revisorers uppträdande och utseende, till exempel genom att inom 

revisionsprofessionen införa klädkod för de anställda. Cooper & Robson (2006) är samstämmiga 

med Carrington (2010b) i att utseendet är viktigt för en revisor, men Cooper & Robson (2006) 

betonar även hur en homogenisering av praxis och diskurs är av stor vikt för att vidhålla 

professionsstatusen. För att på detta sätt normativt kunna skapa profession krävs en 

socialiseringsprocess (Anderson-Gough et al., 2002). Enligt Cooper & Robson (2006) har de 

stora revisionsbyråerna (Big 4
2
) en stor del i att revisionsyrket kan bibehålla sin 

professionsstatus. Bland annat genom att Big 4 aktivt försöker påverka normering, lagar och 

standards (Cooper & Robson, 2006), men även då de går i spetsen när det gäller att forma bilden 

av hur en revisor för sig och agerar. Big 4 kan ses som trendsättare för socialiseringsprocessen 

inom revisionsbranschen (Cooper & Robson, 2006). Cooper & Robson visar i sin studie att det 

snarare är en revisors utförande - än den kunskap individen besitter - som definierar branschens 

professionsstatus. Det förklarar varför det kan vara viktigt för revisionsbranschen - och för de 

enskilda revisionsbyråerna - att skapa en homogeniserad bild av sina medlemmar. I nästa stycke 

ska vi visa vad tidigare litteratur säger om hur en sådan homogenisering skapas. 

2.2.2 Socialiseringsprocess för ett professionellt intryck 

Cooper & Robson (2006) beskriver hur profession bland annat består av en gemensam praxis, 

utseende, diskurs och agerande inom en bransch, vilket uppnås genom en socialiseringsprocess. 

Enligt Biesta (2010) är socialiseringsprocessen en procedur där en verksamhets normer och 

värderingar implementeras hos en nyanställd i verksamheten.  

 

Brante (1988), Grey (1998) och Brante & Lindh (2009) skriver om hur det finns mer eller mindre 

traditionella professionsyrken. Enligt Grey (1998) finns det två sätt för en yrkeskår att 

upprätthålla sin professionsstatus, beroende på vilken professionskategori man tillhör. 

Individerna i de mer traditionella professionerna bevisar enligt Grey sin kunskap genom studier 

samt examinationer och kan därefter åtnjuta professionsstatus enbart genom sitt medlemskap i 

yrkeskåren. I kontrast till detta jämför Grey med hur individer i mindre traditionella professioner 

ideligen behöver hävda sin professionsroll genom sitt agerande. Grey (1998) konstaterar att trots 

att revisionsbranschen utåt sett upprätthåller en traditionell professionsroll - genom inbördes 

expertis och praxis - finns internt ett högt krav gällande homogenisering av agerande och 

beteende. Inom en profession förväntas varje individ agera kollektivt riktigt (Pentland, 1993) och 

omgivningens förväntningar på professionsmedlemmens utseende och agerande styr enligt 

Anderson-Gough et al. (2002) förväntningarna på individens kompetens. Att på detta sätt 

likställa utseende och kläder med professionell kompetens är en sorts symbolik, vilket enligt 
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Anderson-Gough et al. är en viktig kunskap för en profession som vill upprätthålla sin integritet. 

Symbolik är ett sätt att dra en linje för vem som är medlem och vem som är utesluten (Anderson-

Gough et al., 2002). Som exempel menar Anderson-Gough et al. (2002:42) att “Wearing a wig 

and gown does not make a lawyer a better lawyer”. Citatet syftar på den brittiska seden för 

jurister att använda peruk och kappa i rätten (Advokatsamfundet, 2007), och symboliserar 

antagandet att bara genom att en professionsmedlem bär ett visst attribut antas automatiskt denne 

person besitta expertis och kunskap inom området. Är symboliken inarbetad sker detta antagande 

automatiskt, även om det enligt Anderson-Gough et al. (2002) inte bevisligen finns något klart 

samband mellan attribut och kunnande. 

 

För att ett revisionsteam ska kunna prestera bra måste det finnas en tajt sammanhållning, vilket 

enligt Pentland (1993) uppmuntras inom revisionsbyråerna. Inom organisationer - oavsett 

struktur - finns ett underliggande behov av att frambringa samordning och strukturering för att 

kunna bedriva sin verksamhet på ett fullgott sätt (Mintzberg, 1980). Detta behov skapar 

gemensamma ritualer såsom diskurs, hur man hälsar och kommunicerar såväl internt som med 

externa parter (Pentland, 1993; Grey, 1998), samt klädkoder och fåfänga (Anderson-Gough et 

al., 2002). Dessa gemensamma ritualer bygger upp en socialiseringsprocess för att styra  

(ny-)anställda inom organisationen mot en homogenisering av utseende, diskurs och agerande 

(Pentland, 1993). Vägen fram tills en individ tas upp inom professionsgruppen beskriver 

Anderson-Gough et al. (2002) som en prestation där individen lär sig att bemästra formella och 

informella normer. Dessa lärdomars sker enligt Covaleski et al. (1998) såväl implicit som 

explicit. Socialiseringsprocessens ritualer för teamet samman och frambringar en känsla av 

komfort inom teamet vilken sprider sig genom byrån och vidare ut till klienterna (Pentland, 

1993). 

 

Homogeniseringen sker enligt Anderson-Gough et al. (2002) inom de enskilda revisionsbyråerna 

för att uppfylla två syften: dels för att bibehålla integriteten för yrkeskåren som profession men 

även för att vinna konkurrensmässiga fördelar för respektive revisionsbyrå. 

Socialiseringsprocesserna finns enligt Van Maanen (1978) inte bara till för att skapa fördelar för 

organisationen eller branschen, utan även för att hjälpa och stötta de anställda. Vid en 

nyanställning eller vid förflyttning inom organisationen - antingen geografiskt eller genom 

befordran - kan situationen upplevas som väldigt ångestladdad av den anställde, då individen 

ställs inför nya utmaningar och det kan vara emotionellt påfrestande (Van Maanen, 1978). En 

sådan emotionell belastning kan enligt Van Maanen uppstå om den nyanställdes uppfattning om 

kommande arbetsuppgifter inte är realistiska. Ett rationellt beteende för en sådan person är enligt 

Van Maanen att snabbt försöka lära sig de nya arbetsuppgifterna samt adoptera beteendemönster 
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från individerna runt om kring. Genom utbildning samt att uppmuntra till en intern 

socialiseringsprocess - för gemensam praxis, diskurs och utförande - anser Van Maanen att 

organisationen kan stötta den anställde på bästa sätt. 

2.2.3 “Ny på jobbet” - upplevelser 

Tidigare studier (e.g. Herda & Lavelle, 2012) har visat på en stor omsättning av personal som är 

nya inom revisionsbranschen, vilket först togs upp i Trump & Hendricksons (1971) studie. 

Anledningarna till omsättningen är många – enligt Hermanson et al. (2009) kan det exempelvis 

vara den anställdes karaktär, byråns karaktär eller yrkets karaktär. De menar även att 

omställningen från student till anställd kan vara besvärlig och därmed en grund till hög 

personalomsättning.  Redovisning och revision blandas ofta ihop av gemene man (Carrington, 

2010a), vilket kan medföra att de förväntningar som studenter har på revisionsyrket inte uppfylls 

(Philips & Crain, 1996). Det kan enligt Philips & Crain (1996) handla om orealistiska 

förväntningar hos den nyanställde gällande arbetsprocesser, löneförmåner, karriärsmöjligheter, 

yrkesrelationer, arbetsstimulans och faktiska arbetsuppgifter.  En sådan situation, när individens 

förväntningar på arbetet innan den börjat i organisationen skiljer sig från uppfattningarna efter 

inträdet i organisationen, kallas enligt Van Maanen (1978) och Dean et al. (1988) för 

verklighetschock. Begreppet diskuteras i flera studier och är välkänt inom området för 

redovisning. Dean et al. (1988) har i sin studie identifierat källor till - och effekter av - denna 

verklighetschock. En effekt kan enligt Dean et al. vara att otillfredsställda förväntningar leder till 

minskat organisatoriskt engagemang. De menar att en strategi för att minska denna företeelse är 

att ha jobb-förhandsvisningar under den organisatoriska ingångsfasen - för att skapa realistiska 

uppfattningar om yrket.  

 

Hermanson et al. (2009) utförde en longitudinell studie på en internationell byrå för att avgöra 

om och hur nyanställdas förväntningar och uppfattningar förändras under de första 18 månaderna 

som anställd. Resultatet visar att uppfattningarna (efter 18 månader) signifikant understeg 

förväntningarna (före anställningen), vilket tyder på existens av ett förväntnings-realitetsgap 

(mer om det i stycke 2.3.2). I studien av Hermanson et al. har respondenterna svarat på enkäter 

vid fyra tillfällen. Första enkäten behandlade den nyanställdes förväntningar på till exempel 

utmaning, arbetsglädje, flexmöjligheter och arbetstid. De tre följande enkäterna fylldes i med sex 

månaders mellanrum och behandlade mer konkret hur arbetet sett ut, till exempel hur många 

timmar som arbetats, antalet utbildningstimmar, antalet klienter, lönehöjningar och befordringar. 

De anställda gick in med höga förhoppningar, varav flertalet (25 stycken av 27 punkter) visade 

sig signifikant ha minskat vid följande enkättillfällen (Hermanson et al., 2009). Padget et al. 

(2005) har låtit indikera att ouppfyllda förväntningar hos de anställda är korrelerat med lägre 
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arbetsglädje och därmed lägre arbetsvilja. De ouppfyllda förväntningarna kan i sin tur leda till 

hög personalomsättning, vilket kan bekräftas av Hermanson et al. (2009) studie; inom loppet av 

tre år hade 89 stycken av de 185 anställda som deltog i studien avslutat sin anställning vid 

företaget. 

2.3 Tillämpad teori   

2.3.1 Audit practice   

Som student, utan tidigare erfarenhet av revisionsbranschen, kan en uppfattning vara att arbetet 

som revisor innebär en fyrkantig vardag som mest består av att räkna och kontrollera siffror och 

dokument (Carrington, 2010a; Broberg, 2013a; 2013b). Men så är inte fallet. Revision är en 

dynamisk process, där den anställde ideligen ställs inför nya uppgifter och prövningar (Lee et al. 

2009). I Agevalls, Brobergs & Umans (2015) studie beskriver deltagarna hur de under VFU-

tiden på en revisionsbyrå haft en social och utåtriktad roll. Deltagarna poängterar att denna roll 

inte stämmer överens med den syn de hade innan sin VFU (för VFU se stycke 2.3.3). Som 

exempel förväntade de sig att en revisor i huvudsak satt och räknade på siffror hela dagarna. 

Revisionsarbetets utformning ser olika ut beroende på vem man frågar, vilket Broberg (2013b) 

observerade i sin studie. Det indikerar på att en revisors dag inte behöver se ut som en 

revisorsassistents dag. Broberg visar med sin studie att en revisors största sysselsättning under 

arbetsdagen är någon form av kommunikation – med klienter, kollegor eller andra aktörer som 

kan ge information gällande en revision. Det kan ske via telefonsamtal, e-post eller vid fysiska 

möten. Barnett (2012) visar att VFU-studenterna i hennes studie upplever kommunikation som 

en mycket större del av arbetet än vad de förväntat sig. Att sitta vid sitt skrivbord på sitt kontor 

behöver enligt Broberg (2013a; 2013b) inte nödvändigtvis innebära ett ostört arbete, det kan 

dyka upp saker som är viktigare än det som arbetas med för tillfället. Enligt Broberg behöver 

revisorer hela tiden hålla ett öga på klockan, då varje arbetad minut ska debiteras någon klient. 

Idag finns även en stor del av automatik inom revisionsprocessens delar, vilket gör revisorerna 

mer flexibla och kan ägna sig andra saker än att beräkna siffror och kontrollera uppgifter (Irving, 

2001). Enligt Irving (2001), Broberg (2013a; 2013b) och Barnett (2012) är revisorsyrket ett 

socialt och utåtriktat yrke - en roll som enligt Sarens & Lamboglias (2014) inte nödvändigtvis 

passar alla individer. Sarens & Lamboglias antyder att vissa karaktärsdrag hos en individ är mer 

passande än andra, för vissa aktiviteter. De lyfter fram att ”the people make the place” (Sarens & 

Lamboglia, 2014:45) - att de anställda formar arbetsplatsen - och att detta i sin tur lockar 

likasinnade. I Sarens och Lamboglias (2014) studie gjordes antagandet om att anställda som inte 

passade in, självmant sade upp sig eller bytte inriktning inom företaget. 
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Inom en revisionsprocess finns det tre viktiga begrepp: komfort, struktur och omdöme. Pentland 

(1993) menar att utfallet av revisionsprocessen lutar sig på en känsla av komfort – revisorn måste 

känna sig komfortabel med den revision som gjorts och som ska skrivas under. En junior 

revisorsassistent förväntas arbeta med sina delar av revisionen tills dess att alla överordnade 

känner sig komfortabla med uppgifterna som lämnats (Pentland, 1993). Komforten inom 

revisionsteamet är beroende av en balansgång mellan struktur och omdöme, vilket bland annat 

Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi (2006) belyser i sin studie kring svenska revisorer. Enligt 

Öhman et al. definierar svenska revisorer strukturell revision som hård – en fragmentarisk 

granskning av de historiska dokument och handlingar klienten åstadkommit. Den strukturella 

delen springer ur egenframställda dokument och mallar vid respektive revisionsbyrå samt ur de 

lagar och standards som måste följas (Broberg, 2013a; 2013b; ISA 250, FAR 2013). 

Omdömesrevision definieras av de svenska revisorerna som mer mjuk – en framtidsorienterad 

mer omfattande och framåtsträvande revision, en granskning som mer speglar intressenternas 

perspektiv (Öhman et al., 2006). Detta påvisar att revisorn hela tiden måste använda sin 

magkänsla, och därmed ideligen göra en avvägning mellan omdöme och struktur (Öhman et al.). 

Författarna menar att svenska revisorer föredrar ett strukturellt sätt att arbeta och att de svenska 

revisorerna har en i stort sett homogen syn på sin yrkesroll och hur den bör utföras. Detta menar 

författarna gäller oavsett var i landet byrån befinner sig eller om det är en man eller kvinna som 

utför revisionen. 

 

Andra arbetsuppgifter under en revisors arbetsdag kan enligt Broberg (2013b) vara 

dokumentering, administration, planering och förberedelser. Broberg påvisar i sin studie att en 

revisor med lite mer erfarenhet kan ha som ansvarsområde att övervaka och kontrollera det jobb 

som mindre erfarna revisorer genomför. Barnett (2012) framhäver även betydelsen i att på 

arbetsplatsen ha ett väl fungerande teamwork. Studenterna i Barnetts studie uppfattade förmågan 

att samarbeta som en högt värderad färdighet, tillsammans med punktlighet och självständighet. 

En person som jobbar med revision behöver klara av att hålla många bollar i luften, vara social 

och driven enligt Broberg (2013a; 2013b).  

2.3.2 Förväntnings-realitetsgap 

Det finns olika definitioner av förväntningsgap (Koh & Woo, 1998), beroende på vilket 

perspektiv som används. I grund och botten handlar förväntningsgapet om skillnaden mellan vad 

allmänheten förväntar sig och vad den faktiskt får (Liggio, 1974). Flera forskare, bland annat 

Porter (1993), har byggt vidare på Liggios (1974) begrepp genom att specificera vad de fokuserat 

på i sin studie. I Porters (1993) fall valde han att specifikt studera förväntnings-prestationsgap, 

där han förtydligade att såväl förväntningen som revisorns prestation mäts utifrån allmänhetens 
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uppfattning. I vårt arbete kommer vi använda oss av samma specificering som Barnett (2012), 

nämligen förväntnings-realitetsgap. Barnett (2012) arbetade med begreppet förväntnings-

realitetgap ur studenters perspektiv. Motsvarande hur Liggio (1974) och Porter (1993) ställde 

allmänhetens förväntningar mot revisorernas prestation, lät Barnett (2012) sin definition av 

förväntningsgapet stå för skillnaden mellan studenters uppfattning om vad ett yrke innebär innan 

praktik (förväntning) kontra vad de upplevde att yrket innebar efter sin praktik (realitet). Barnett 

(2012) har konstaterat att det generellt sett finns ett förväntnings-realitetsgap bland studenter, 

vilket - med hänvisning till Van Maanens (1978) studie - kan antas medföra emotionella 

komplikationer för den nyanställde. Förväntnings-realitetsgapet kan därmed påverka den 

önskvärda socialiseringsprocessen (Barnett, 2012). 

 

För att kunna bli auktoriserad revisor i Sverige krävs både teoretiskt och praktiskt kunnande 

(Revisorsnämnden u.å. a). Tonvikten av den kunskap svenska lärosäten erbjuder 

ekonomstudenter är teoretisk (Örebro Universitet, 2013; Högskolan i Kristianstad, 2013). 

Monroe & Wodliff (1993) undersökte i sin studie hur teoretisk utbildning inriktad på redovisning 

och revision påverkar studenternas uppfattning om hur en revision går till samt revisorns ansvar 

och arbetsuppgifter. Två grupper med ekonomstudenter, med samma grundutbildning vid en 

högskola i Australien, visade vid en första enkätundersökning på orealistiska uppfattningar kring 

revisorsyrket. Kontrollgruppen läste marknadsföring under sin fördjupningstermin och bland 

dessa studenter fanns ingen signifikant förändring av uppfattningarna då de svarade på samma 

enkät efter avslutad fördjupningstermin. För redovisningsstudenterna fanns däremot signifikanta 

förändringar av uppfattningarna i studiens alla tre delar; revisionsprocessen, ansvarsområden och 

arbetsuppgifter. Monroe & Woodliff använde sig även av en grupp revisorer som fick återge sina 

uppfattningar om yrket genom att fylla i samma enkät som studenterna. Efter 

fördjupningsterminen kunde Monroe & Woodliff påvisa hur redovisningsstudenternas 

uppfattningar närmat sig revisorernas uppfattningar, även om dessa fortfarande signifikant 

skiljde sig från varandra – det fanns fortfarande ett förväntnings-realitetsgap. Monroe & 

Woodliff drog slutsatsen att teoretisk utbildning med inriktning mot redovisning och revision kan 

vara ett verktyg för att få studenters uppfattning om revisionsyrket att närma sig uppfattningen 

hos yrkesverksamma revisorer och därmed finns möjligheten att minska förväntnings-

realitetsgapet. 

 

Phillips & Crain (1996) uppmärksammade genom sin studie att en stor del av det som betecknas 

som förväntnings-realitetsgap, egentligen består av okunskap och inte av orealistiska 

förväntningar. Detta tolkade Phillips & Crain (1996) som existens av en lucka mellan vad 

studenten lär sig genom akademiska (teoretiska) studier och vad en yrkesverksam revisor kan 
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anse vara praktisk baskunskap. I Malaysia genomförde Ali et al. (2008) en studie där de 

undersökte hur verksamhetsförlagd utbildning (VFU) påverkar förväntnings-realitetsgapet. Ali et 

al. (2008) lät ett urval av redovisningsstudenter fylla i enkäter om sina uppfattningar innan, under 

och efter en sex månader lång VFU. Enkäterna berörde fem delar: 1) uppfattning om revisorer 

och revisionsprocessen, 2) uppfattning om revisorns roller, 3) uppfattning om vilka grupper 

revisorn har ansvar gentemot, 4) uppfattning om förbud och regleringar gentemot 

revisionsföretag och 5) uppfattning om hur duktiga revisorer är på vissa specifika 

arbetsuppgifter. Analysen av studien visade signifikanta förändringar av studenternas 

uppfattningar i fyra av de fem delarna av enkäten. I del tre – uppfattningen om ansvar gentemot 

tredje man - hade ingen signifikant förändring skett. Uppfattningen om vad revisorer har för 

tredjemans-ansvar är en stor del av förväntningsgapet enligt Porter (1993), men trots att VFU 

inte verkade ge effekt inom det området drog Ali et al. (2008) slutsatsen att VFU är ett fullgott 

verktyg för att ge studenterna en bättre insikt i vad revisorsyrket innebär. VFU som sträcker över 

sex månader anser Ali et al. (2008) kan verka för en minskning av gapet då revision är komplext 

att förstå, och en längre VFU-tid kan helt sonika ge studenterna bättre förståelse. 

2.3.3 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Det finns många definitioner av praktiskt lärande vid ett universitet eller en högskola:  

● Praktik (Uppsala Universitet, 2012; Örebro Universitet, 2013) 

● VFU - Verksamhetsförlagd utbildning (Örebro Universitet, 2013; Högskolan 

Kristianstad, 2013) 

● WIL - Work integrated learning (Macdonald, Cameron, Brimble, Freudenberg & 

English, 2014) 

● WPL - Work placement learning (Mcewen & Trede, 2014)  

● WBL - Work-based learning (Karlsson, 2011).  

 

Begreppen ovan kan sägas vara definitioner av samma fenomen, nämligen att lära sig mer om 

yrket genom att få vara ute på en arbetsplats (Karlsson, 2011; Örebro Universitet, 2013; 

Macdonald et al., 2014; Mcewen & Trede, 2014). Det som skiljer begreppen åt är hur forskare 

och utbildare (Karlsson, 2011; Örebro Universitet, 2013; Macdonald et al., 2014; Mcewen & 

Trede, 2014) har valt att förklara begreppen. WIL handlar enligt Macdonald et al. (2014) om att 

integrera lärandet från teoretiska studier med lärande på en arbetsplats. Enligt Mcewen & Trede 

(2014) har WPL samma innebörd som WIL, men de har valt ett annat ord för fenomenet. 

Karlsson (2011) menar att WBL och praktik är synonymt - det vill säga, en period då studenter 

får vara ute på en arbetsplats och lära sig om yrket och vidare anser Örebro universitet (2013) att 

praktik och VFU är synonymt.  Som sagt, forskare och utbildare (Karlsson, 2011; Örebro 
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Universitet, 2013; Macdonald et al., 2014; Mcewen & Trede, 2014) tycks vara överens om 

innebörden av fenomenet, bara att de valt olika begrepp och förkortningar. Vidare i denna studie 

kommer VFU att användas synonymt för dessa begrepp.  

 

Det främsta syftet med denna typ av utbildning är att studenten ska lära sig mer om den praktiska 

tillämpningen av den framtida yrkesrollen genom att aktivt delta i ett företags eller en offentlig 

myndighet/organisations verksamhet (Örebro Universitet, 2013 och Högskolan Kristianstad, 

2013). Studenter har enligt Monroe & Woodliff (1993) god kunskap om redovisningsyrket - 

bokföring och företagens rapporteringskrav - men författarna menar att studenter saknar kunskap 

och erfarenhet av yrket revision.  Enligt Agevall et al. (2015) finns det en gråzon för studenter på 

väg ut i arbetslivet, där de teoretiska kunskaperna inte täcker de praktiska färdigheter som krävs. 

VFU anses vara en mekanism för att sammankoppla de teoretiska och praktiska aspekterna av 

professionell kunskap och praktik (Monroe & Woodliff, 1993; Ali et al., 2008; Mcewen & 

Trede, 2014). En nackdel med VFU på en revisionsbyrå kan, enligt Agevalls et al. (2015) studie, 

vara att under en så begränsad tidsperiod som VFU oftast är, få en känsla för den komplicerade 

balansgång som under en revisionsprocess uppstår mellan komfort och bedömning. Vid de 

lärosäten i Sverige som erbjuder VFU under ekonomstudier med inriktning redovisning/revision 

varierar såväl kursens längd som vid vilken termin (höst eller vår) och årskurs som kursen är 

placerad (Umeå Universitet, 2011; Örebro Universitetet, 2013; Högskolan i Kristianstad, 2014; 

Luleå Tekniska Högskola, 2015b; Lunds Universitet, 2015b; Mittuniversitetet, u.å.; Mälardalens 

Högskola, u.å.; Högskolan i Jönköping, u.å.). Längden på kursen varierar från 7,5 högskolepoäng 

till 22,5 högskolepoäng, och det kan vara sammanhängande praktik 5 dagar i veckan under hela 

VFU-perioden eller det kan vara 1-3 dagar per vecka genom ett helt läsår.  

 

Vid studiens genomförande är det åtta lärosäten i Sverige som erbjuder VFU i samband med 

ekonomstudier med inriktning redovisning/revision. Aili & Nilsson (2013) poängterar att ett 

införande av VFU i ett program som är rent teoretiskt kan vara svårt ut både ett ekonomiskt och 

ett praktiskt perspektiv. En del av lärosätena har redan VFU vid program för till exempel lärare 

och läkare, men det kan vara svårt att implementera de VFU-kursernas uppbyggnad och rutiner i 

ett ekonomprogram, då det enligt Aili & Nilsson krävs olika utformning av VFU-kurserna 

beroende på vilken bransch som är i fokus. Det krävs även att revisionsbyråerna runt om 

lärosätet är beredda att ta emot VFU-studenter. I många av VFU-kurserna är studentens 

deltagande avhängigt om de själva kan ordna en VFU-plats som möter alla kriterier (eg. Uppsala 

Universitet, 2013; Lunds Universitet, 2015a). I de fall lärosätet tillhandahåller VFU-plats kan 

antalet platser i kursen vara begränsad beroende på hur många VFU-platser som finns 

tillgängliga (eg. Luleå Tekniska Universitet, 2015a). När en VFU-plats väl etablerats är 
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kvaliteten på utbildningen till viss del även beroende av revisionsbyråns handledare och dess 

pedagogiska förmåga att guida studenten genom revisionsprocessen och övriga situationer som 

tillhör en revisors arbetsvardag (Danielsson, 2012).  

 

Enligt Karlsson (2011) är tanken att högre utbildning ska koppla utbildningen närmare 

arbetslivet och därmed öka anställningsbarheten av studenter. Mcewen & Trede (2014) och 

Macdonald et al. (2014)  menar att om universitet tidigt introducerar VFU så kommer detta att 

bidra till att studenterna lättare formar en professionell identifikation med en vald 

karriärinriktning och berika kunskapsbyggandet. Andra studier (e.g. Bullock, Gould, Hejmadi & 

Lock, 2009; Macdonald et al., 2014) har kommit fram till att erfarenheter från VFU kan ha en 

positiv inverkan på personliga egenskaper såsom motivation och attityder till det kommande 

yrket hänförligt till vald inriktning. Enligt Macdonald et al. (2014) utvecklas inte bara 

studenternas personliga egenskaper vid VFU, utan författarna kunde i sin studie även se att 

studenterna som haft VFU bättre utvecklade en yrkesidentitet och yrkeskompetens, jämfört med 

de som inte hade VFU. Macdonald et al. fann även att de studenter som hade VFU var mer 

benägna att vara framgångsrika i övergången från universitetet till arbetsplatsen och välja rätt 

karriärväg. Flera studier (Uppsala Universitet, 2012; Högskolan i Kristianstad, 2013) visar på att 

VFU är ett av de effektivaste sätten att knyta kontakter och få arbete efter examen. Detta menar 

Hermanson, Hill & Ivancevich (2005) är ett tecken på att VFU snarare används som ett 

rekryteringsverktyg av företag än ett socialiseringsverktyg.  

 

Tynjälä, Välimaa & Sarja (2003) ställde sig frågan i sin studie vad det är som gör att elever lär 

sig mer om yrket genom att ha VFU. Både Tynjälä et al. (2003) och Karlsson (2011) menar att ur 

ett kompetensutvecklingsperspektiv är det viktigt att teori och praktik integreras vid VFU, för att 

utveckla innovativt lärande i arbetslivet och i utbildningen. För att undvika att en separering 

mellan teori och praktik sker så är det viktigt att högre utbildning erbjuder VFU menar Karlsson 

(2011). Tynjälä et al. (2003) menar att teorin ger mer konceptuell kunskap och allmänbildning, 

medan VFU ger studenter mer situationsspecifik kunskap. Enligt Tynjälä et al. kan en integration 

av teori och praktik främja överföringen av kunskaper till nya miljöer. 
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2.4 Modellutveckling   

Tidigare forskning (Monroe & Woodliff, 1993; Lee et al., 2009; Broberg, 2013a; 2013b) har 

främst studerat revisorns arbetsuppgifter, roller och ansvar. Broberg (2013a; 2013b) kunde i sin 

studie konstatera att utformning av revisorers arbete ser olika ut beroende på vem man frågar. 

Det kan tolkas som att en revisorsassistents och en revisors arbetsuppgifter, roller och ansvar ser 

olika ut. Forskningen gällande revisorsassistentens arbetsuppgifter, roller och ansvar är 

begränsad. I den teoretiska referensramen ovan har VFU identifierats ha större eller mindre 

påverkan på uppfattningarna hos redovisnings- och revisionsstudenter gällande 

revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. 

 

Det är viktigt att ha förståelse för hela kedjan inom revisionsyrket. Professionen är grunden i 

revisionsyrkets legitimering av sitt arbete (Anderson-Gough et al., 2012) och förståelsen för 

varför professionsyrken agerar som de gör tydliggörs i och med socialiseringsprocessen (Cooper 

& Robson, 2006). Socialiseringsprocessen handlar dels om att introducera anställda till hur man 

bör agera för att tillhöra en profession (Pentland, 1993; Cooper & Robson, 2006; Anderson-

Gough et al., 2012). Den handlar även om att upprätthålla professionsstatus genom att stänga 

individer ute som inte uppfyller professionens kriterier (Brante, 1988).  

 

Hög omsättning av nyanställd personal inom revisionsbranschen är ett känt fenomen, då de 

nyanställda kan ha orealistiska uppfattningar om yrket (Trump & Hendrickson, 1971; Herda & 

Lavelle, 2012). Enligt tidigare studier (e.g. Van Maanen, 1978; Dean et al., 1988) kan det uppstå 

en så kallad “verklighetschock” när nyanställda kommer till sin nya arbetsplats. Förväntnings-

realitetsgap är ett annat sätt att uttrycka hur uppfattningarna om revisionsyrket hos en student 

skiljer sig mot hur det faktiskt är (Barnett, 2012). Tynjälä et al. (2003), Ali et al. (2008) och 

Macdonald et al. (2014) har studerat fenomenet med felaktiga uppfattningar om ett yrke och 

undersökt om VFU under utbildningen på universitet/högskola medför att studenter får bättre 

uppfattningar om revisorsyrket. Deras studier indikerar att VFU kan minska förväntnings-

realitetsgapet och då främst avseende uppfattningarna om arbetsuppgifterna.  

 

Sammanfattningsvis illustreras sambandet mellan faktorerna och VFU med pilar i figur 2 nedan. 

Pilarnas tjocklek symboliserar den förväntade påverkan som VFU har på de tre faktorerna, 

grundat på den tidigare forskningen. Ju tjockare pil desto större påverkan. Forskarna (Tynjälä et 

al., 2003; Ali et al., 2008; Macdonald et al., 2014) tycks vara överens om att VFU ökar 

studenters uppfattningar om revisionsyrket och Macdonald et al. (2014) menar att det är lättare 

att välja rätt karriärväg efter att studenten varit ute på VFU. Utifrån denna tidigare forskning 

(Tynjälä et al., 2003; Ali et al., 2008; Macdonald et al., 2014) som gjorts på området tycker vi 
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oss finna att det starkaste sambandet är mellan VFU och studenters uppfattningar på 

arbetsuppgifter. Vi anser även att studierna indikerar på ett svagt samband mellan VFU och 

studenters uppfattningar om revisorsassistenters roller och ansvar (Grey, 1998) - då VFU ger en 

inblick i socialiseringsprocessen om hur en revisorsassistent agerar i olika sammanhang. I figur 2 

nedan, är pilen som definierar VFU:s påverkan på uppfattningarna om arbetsuppgifter därmed 

tjockare än pilarna för roller och ansvar. Pilarna för roller och ansvar är däremot lika tjocka.  

 

  

Figur 1 - Modell utifrån tidigare forskning 
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3. Empirisk metod 
 

I detta tredje kapitel ges en detaljerad beskrivning av metodval, urval och hur det empiriska 

materialet samlats in genom enkäter. En förstudie har också genomförts - vilket beskrivs under 

operationaliseringen och följs av en genomgång av svarsfrekvensen för enkäten. Följande 

stycken går igenom kommande analysmetoder och sist i kapitlet tas forskningsetiska beaktanden 

upp.  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Denna studie är tidsbegränsad då det finns en deadline för examination. Det finns även en 

begränsad budget då vi inte har någon sponsor eller annan finansiär som kan bekosta våra utlägg. 

Det mest lämpliga för den här sortens studie anser vi hade varit att göra en longitudinell studie, 

där vi följer en grupp studenter, och jämför deras uppfattningar om yrket före och efter VFU - 

liknande Monroe & Woodliffs (1993) och Alis et al. (2008) studier. Men på grund av 

tidsbegränsningen (20 veckor), så är inte detta möjligt. För att vårt resultat ska kunna ge en 

generalisering av hur studenters uppfattning förändras med VFU behövs ett representativt urval 

av respondenter (Bryman, 2011; Trost, 2012). Som vi tidigare beskrivit i stycke 2.3.3 kan VFU 

som kurs vara uppbyggd på olika sätt (eg. Uppsala Universitet, 2012; Örebro Universitet, 2013; 

Högskolan i Kristianstad, 2013). Vi vill med vår studie inte fånga ett sätt att arbeta med VFU, 

utan snarare undersöka effekten av att man har VFU. För att uppnå detta representativa urval 

kommer studien utforska uppfattningen hos respondenter vid olika lärosäten runt om i landet, för 

att på så sätt få med olika variationer av kursupplägg. Därmed anser vi att kravet på ett 

representativt urval kan anses vara uppfyllt och studiens resultat till viss grad kan generaliseras 

för vår population (Trost, 2012). 

 

Med ovanstående resonemang som grund, bestämde vi oss för att använda enkäter. Genom att 

skicka ut enkäter via e-pst till vårt urval av respondenter utgör de geografiska avstånden inget 

hinder. Enkätutskick kan även effektivisera tidsåtgången genom att förenkla dels 

administreringen av enkäten till våra respondenter (Ejlertsson, 2005; Bryman & Bell, 2005) och 

dels hanteringen av den data som samlas in då allt redan finns inlagt i nödvändigt data-format 

(Trost, 2012). Ett utskick via e-post kan innebära ett externt bortfall om det finns respondenter 

som inte har tillgång till internet (Ejlertsson, 2005). Som student idag förväntas du ha tillgång till 

dator och internetuppkoppling. Har du inte dator eller internetuppkoppling själv, så finns 

möjlighet till sådan access på de aktuella lärosätena för deras registrerade studenter. Därmed 

räknar vi med alla våra respondenter har tillgång till internet och kan fylla i vår enkät (Bryman, 
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2012). Det kan även finnas respondenter som har läs- eller skrivsvårigheter (Ejlertsson, 2005), 

men om respondenterna klarar av akademiska studier på den aktuella nivån för 

ekonomutbildning, anser vi att det är rimligt att respondenterna även ska kunna förstå samt fylla i 

vår enkät.  

 

En enkät via e-post innebär att vi inte har någon personlig kontakt med våra respondenter, vilket 

även det kan leda till ett omfattande externt bortfall (Ejlertsson, 2005). Vi kan tänka oss att 

respondenten lättare kan vifta bort vikten av sitt eget deltagande om de inte träffat oss 

personligen (Ejlertsson, 2014). Detta kan vägas upp av att respondenten själv kan välja när och 

var enkäten fylls i, samt ta sig tid att fundera på sina svar, utan att känna tidspress från oss 

(Ejlertsson, 2005). En sådan intervjuareffekt kan vara bra att undvika, men samtidigt kan 

frånvaron av fysisk person innebära att missförstånd uppstår i tolkningen av våra frågor 

(Ejlertsson, 2005). Genom att lägga tonvikten på slutna frågor i enkäten kan situationen 

förenklas både för respondenten och för oss. Om frågan är svår att förstå kan redan givna 

svarsalternativ klargöra vilket slags svar vi är ute efter (Bryman, 2011). En annan fördel med 

skriftlig enkät är att frågorna har en fast uppställning, och tillsammans med att de flesta frågor är 

slutna kommer jämförbarheten öka då alla respondenter ger sina svar under samma 

förutsättningar (Ejlertsson, 2005). Det ökar även möjligheten till generalisering då 

standardiseringen är hög, trots att frågorna inte är djupgående (Ejlertsson, 2005; Trost, 2012). En 

annan faktor som kan bidra till internt bortfall är det faktum vi är oerfarna enkät-utformare och 

att det därmed kan finnas brister i våra frågor samt i enkät-konstruktionen (Ejlertsson, 2005). 

Genom att läsa relevant litteratur, bolla idéer med mer erfarna forskare samt använda oss av en 

pilotstudie/testgrupp (mer om detta i kapitel 3.3.3 nedan) har vi för avsikt att undvika alltför 

många fallgropar. 

 

I och med att enkäten skickas ut via e-post kan vi inte med säkerhet veta att den person som 

fyller i enkäten är den person som faktiskt var ämnad att fylla i den (Ejlertsson, 2005). I det fallet 

får vi anta att personen är ärlig i sina svar och förlita oss på att våra kontrollfrågor sorterar ut 

icke önskvärda respondenter (Trost, 2012). 

 

3.2 Urval  

Det är enligt Ejlertsson (2005) viktigt att urvalet ur en population är gjort på ett korrekt sätt, för 

att undersökningsresultatet ska vara generaliserbart. Populationen som studien har i beaktande 

består av studenter som under sin tid med ekonomstudier läst inriktning redovisning och/eller 

revision. Eftersom enkäten ska nå ut till redovisnings- och revisionsstudenter som haft och som 
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inte haft VFU vid en revisionsbyrå, är det möjligheten till VFU vid de olika lärosätena som styr 

stratifieringen. Det faktum att vårt stickprov baseras på samtliga redovisnings- och 

revisionsstudenter som haft möjlighet att välja VFU under sin ekonomutbildning innebär att vi 

använt oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). I och med att ett bekvämlighetsurval 

gjordes så antar vi att enkäten endast nått ut till de studenter som vi vill rikta oss mot, men vi har 

inkluderat kontrollfrågor för att eliminera risken att någon obehörig kommit med.  

 

Vi började med att kontakta de svenska lärosäten med en ekonomutbildning som vi, efter att ha 

läst på deras hemsidor, ansåg vara aktuella för vår studie (bilaga 1). Via e-post (bilaga 2) - till 

antingen angiven kontaktperson/studievägledningskontor eller via ett kontaktformulär på 

respektive programs hemsida - sökte vi svar på frågorna: 

 

1. Har man behörighet att bli revisor om läser <aktuellt>-programmet hos er? 

2. Finns det möjlighet till VFU som kan räknas in i den examen? 

 - Om ja: är den obligatorisk? 

 - Om den är frivillig: Finns det möjlighet till någon (ungefärlig) statistik över hur många 

elever som väljer VFU? 

3. Om vi skulle vilja skicka en enkät till era studenter - finns det möjlighet att få tillgång till 

e-postlistor? 

 

Totalt kontaktades 25 lärosäten gällande 34 program under den 5-6 mars 2015 (se bilaga 1 & 2). 

För att kunna hålla en realistisk tidsplan och komma vidare med studien sattes en intern deadline 

20 mars 2015. Fram till och med den 20 mars inkom svar från 30 av programmen (23 lärosäten), 

av vilka nio program (åtta lärosäten) erbjöd VFU - som obligatorisk eller valbar kurs - inom 

programmet. Vi har sökt information på hemsidorna till de lärosäten vi inte fick respons från, 

och vi fann att ingen av dessa lärosäten ger ut kurser i VFU som kan tillgodoräknas i 

ekonomutbildningen. Linköpings Universitet kontaktades redan i november 2014 inför en studie  

i en tidigare kurs, vilket gjorde att den informationen användes även i detta arbete.  
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Ett svarsmail skickades till de program som erbjöd VFU inom programmet, se tabell 1, för att få 

tillgång till e-postadresser till aktuella studenter. Vårt urval består därmed av ekonomstudenter 

som läst någon slags inriktning med redovisning/revision och där VFU varit en möjlighet inom 

ekonomutbildningen, även om vissa av dem valt att läsa enbart teoretiska ämnen. För att kunna 

se om uppfattningarna hos våra respondenter som haft VFU på revisionsbyrå skiljer sig från 

kontrollgruppen vill vi att respondenternas grundförutsättningar är så lika som möjligt. 

Kontrollgruppen består av de respondenter som inte haft VFU på revisionsbyrå, men som 

kommer från samma årskull och från samma lärosäten som våra respondenter som haft VFU på 

revisionsbyrå. 

 

Av de lärosäten som tillhandahåller VFU inom ekonomutbildningen valdes senare Lunds 

Universitet bort. Detta då VFU-kursen nyintroducerats under VT 2015, vilket innebar att VFU-

studenterna - vid tidpunkten för enkätutskicket - var mitt inne i sin VFU. Då syftet med studien 

är att undersöka resultatet av VFU som färdig kurs, valdes dessa redovisnings- och 

revisionsstudenter bort från undersökningen. Totalt skickades enkäten till 773 stycken studenter, 

fördelade på sju olika lärosäten. 

 

3.3 Operationalisering 

3.3.1 Förstudie  

För att kunna utforma enkäten, så genomfördes först två intervjuer med tre revisorsassistenter, 

för att få en uppfattning om vad revisorsassistenter har för arbetsuppgifter, roller och ansvar. 

Tanken var från början att få till en gruppintervju med flertalet revisorsassistenter - men på grund 

av den högsäsong som råder inom revisionsbranschen vid studiens utförande (vårterminen), så 

fick ändringar göras. 

 

Tabell 1 - Kontaktade lärosäten med möjlighet till VFU 
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Den 6 mars skickades förfrågan (se bilaga 3) ut till totalt sju revisionsbyråer - vissa både till 

Linköpings- och Norrköpingskontoret - om revisorsassistenter på byrån som var villiga att ställa 

upp i studien. Kravet var att revisorsassistenten skulle vara “nyanställd”, det vill säga påbörjat 

sin anställning augusti 2014 eller senare.  Det geografiska läget blev i detta fall avgörande för 

hur urvalet gjordes - eftersom ett personligt möte var att föredra och den begränsade tiden för 

studien försvårade möjligheten att åka till kontor utanför dessa geografiska områden. Vi känner 

oss ändå nöjda med det geografiskt begränsade urvalet då Öhman et al. (2006) menar på att 

oavsett vart i Sverige revisionsbyrån befinner sig - och oberoende av genus - finns en homogen 

syn på revisorns förfaringssätt vid en revision. Vi antar i detta läge att det är detsamma för 

revisorsassistenter.  

 

Svar inkom från flera byråer som meddelade att de inte hade möjlighet att delta, men tre 

revisorsassistenter från två olika byråer hade möjlighet att delta. Den 19-20 mars ägde två 

intervjuer rum, en med två revisorsassistenter från samma byrå och en med en revisorsassistent 

från en annan byrå. Intervjuerna ägde rum över lunchtid (12.00-13.00) där revisorsassistenterna 

bjöds på lunch. Vi valde att lägga intervjuerna under denna tid då vi ansåg att det var större 

möjlighet att revisorsassistenterna skulle ha tid att delta vid denna tidpunkt. Som tack för deras 

deltagande blev de bjudna på lunch.  

 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 4), där teman och öppna frågor inför 

intervjun skrevs ned för att kunna täcka de viktigaste områdena för studien - vilka vi identifierat i 

genomgången av den tidigare litteraturen (Dalen, 2007).  En Powerpoint-presentation utformades 

också för att revisorsassistenterna skulle kunna följa agendan och samtidigt se de öppna frågorna 

som ställts upp. Målet var att intervjuerna mer skulle vara en diskussion, än en utfrågning från 

vår sida, just för att frågorna var så pass övergripande. I samband med att revisorsassistenternas 

arbetsuppgifter diskuterades så skrevs dessa upp på en whiteboard-tavla, där 

revisorsassistenterna fick värdera i hur stor eller liten utsträckning respektive uppgift utgör en del 

av deras arbetsdag. Båda intervjuerna spelades in, för att ge möjlighet att gå tillbaka och lyssna 

igen. Revisorsassistenterna och dess byrå behandlas i denna studie konfidentiellt, då detta inte är 

av betydelse i studien. Vi ville genom intervjuerna enbart få reda på revisorsassistentens 

arbetsuppgifter, roller och ansvar - oavsett vem de är eller från vilken byrå de kom. Att meddela 

de intervjuade personerna att all information kommer att anonymiseras hoppas vi bidrar till att de 

vågar tala mer fritt kring de faktorer vi vill komma åt (Ejlertsson, 2006).  

 

Eftersom dessa intervjuer enbart var en förstudie till enkäterna, ansåg vi att de tre 

revisorsassistenterna som erbjöd sig att ställa upp var tillräckligt många för att få den information 
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vi behövde. Det faktum att vi bara har tre personer gör att vi bör reflektera över hur pass 

generaliserbart resultatet av intervjuerna kan antas vara (Eliasson, 2006). Vid genomgången av 

de två intervjuerna upplevde vi att de tre revisorsassistenterna svarat ungefär likadant på våra 

teman, vilket - med hänvisning till metoden för triangulering (Bryman, 2011) - gör att vi ändå 

anser att resultatet från denna förstudie är tillförlitligt. Skillnaderna som uppmärksammades 

mellan intervjuerna, förklarades av revisorsassistenterna ha sin grund i vilka klienter byrån riktar 

sig mot - såsom varierande företagsstorlek eller ägarstruktur. För att säkerhetsställa att en korrekt 

uppfattning gjorts av revisorsassistentens arbetsuppgifter, roller och ansvar så e-postades en 

sammanställning (bilaga 5) av de två intervjuerna ut till de tre revisorsassistenterna för 

responsvalidering (Bryman, 2012) den 23 mars. I sammanställningen identifierade vi 13 

arbetsuppgifter och värderade på en Likertskala hur stor del av sin arbetsdag 

revisorsassistenterna uppfattar att de lägger på respektive uppgift (bilaga 5). Vi identifierade två 

roller som de intervjuade revisorsassistenterna framhävde som tyngdpunkten i deras arbete: 

“assisterande” roll och “lärande” roll. Just den “lärande” rollen var något som 

revisorsassistenterna tryckte extra hårt på, då den nyanställde revisorsassistenten inte förväntas 

kunna särskilt mycket om revision i praktiken. Anställningen inleds därmed med ett antal 

utbildningsveckor där revisorsassistenten får lära sig från grunden om revision och introduceras 

till yrket. När det gäller en revisorsassistents ansvar tolkade vi revisorsassistenternas svar som att 

de fick ta eget ansvar redan från början. De poängterade att de själva fick planera och ansvara för 

sin del av revisionsprocessen men att det alltid var någon mer erfaren kollega som attesterade 

deras arbete innan uppgiften ansågs vara avklarad. 

 

3.3.2 Bygga enkäten 

Efter att vi fått feedback kring intervjusammanställningen av de revisorsassistenter som 

intervjuades, började arbetet med att forma en webbaserad enkät. Frågorna och påståendena i 

enkäten formades utifrån förstudiens resultat samt tidigare forskning. För att vara tidseffektiva 

och underlätta inför dataanalysen byggdes enkäterna, och e-postades, via enkätplattformen 

SurveyMonkey. SurveyMonkey ger åtkomst till mallar där enkäten kan skräddarsys utifrån 

studiens syfte och användarens behov. Användningen av den webbaserade enkäten innebar att 

resultaten direkt kunde exporteras till Excel och sedan öppnas upp i SPSS, där vår data 

sammanställdes. Användningen av dessa program medför att risken för inmatningsfel minskar, 

vilket ger en högre validitet (Eliasson, 2006). Precis som i fallet med förstudiens intervjuer, 

informerade vi i förväg respondenterna om att alla svar kommer att anonymiseras. 

Förhoppningen är att anonymitet medför att studenterna vågar svara ärligt på frågorna, vilket i 

sin tur kan öka undersökningens tillförlitlighet (Ejlertsson, 2005). 
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Genom hela enkäten kan respondentens svar leda till att deltagandet antingen avslutas omgående, 

eller att vissa frågor som är irrelevanta för den aktuella respondenten hoppas över (se bilaga 6 för 

enkäten i sin helhet). Nedan kommer vi gå igenom enkätens frågor och dess kodning, 

kategoriserade som oberoende variabel, beroende variabel, kontrollvariabel, kontrollfrågor och 

övriga frågor.  

  

● Oberoende variabel: I enkäten är det frågorna nummer 9 och 10 som bygger vår 

oberoende variabel. 

● Kontrollvariabler: Frågorna 1-3 samt 12-13 är kontrollvariabler som vi använder för att 

se så att funna samband mellan oberoende och beroende variabler inte enbart är 

slumpmässiga (SPSS-akuten, 2015a). 

● Beroende variabler: De beroende variablerna som vi vill använda för att få veta hur 

respondenterna uppfattar revisorsassistentens arbetsuppgifter, roller och ansvar finns i 

enkätens frågor nummer 14-17. 

● Kontrollfrågor: Icke att förväxlas med ovanstående begrepp om kontrollvariabler. 

Kontrollfrågorna används för att kontrollera om respondenten är kvalificerad till vår 

studie. Frågorna 4 och 5 i enkäten kan leda till att respondentens medverkan avslutas. 

● Övriga frågor: I arbetet med utformningen av enkäten kom ett antal frågor upp som vi 

kan tänka oss ha användning av i kommande analysarbete. Dessa frågor ligger som 

nummer 6-8 samt 11 i enkäten. Att ha med frågor om personlig fakta kan enligt Trost 

(2012) få respondenten att uppleva en motivation att fylla i enkäten genom att frågorna är 

relativt lätta att svara på. Frågorna 6,7 och 8 kan anses vara av personlig karaktär, och 

finns med då vi kan tänka oss att de kan användas i analys och slutsats. 
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Oberoende variabel - VFU 

Syftet med vår studie är att utforska hur VFU påverkar redovisnings- och revisionsstudenters 

uppfattningar om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. Vi väljer att dela in våra 

respondenter i två grupper: redovisnings- och revisionsstudenter som haft VFU på en 

revisionsbyrå i en grupp och övriga respondenter i en kontrollgrupp. För att kunna skilja dessa 

grupper åt kommer vår oberoende variabel behandla huruvida respondenten haft VFU på 

revisionsbyrå eller inte under sin ekonomutbildning. 

 

9. Har du haft någon form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik i samband 

med din ekonomutbildning?  

❏ Ja (Kodning: 1)  

❏ Nej (Kodning: 0) 

 

10. Genomfördes denna på en revisionsbyrå?  

❏ Ja (Kodning: 1)  

❏ Nej (Kodning: 0) 

Kontrollvariabler 

Ålder och Kön 

I de första frågorna av enkäten får respondenten svara på kontrollvariablerna ålder och kön. Det 

kan finnas skillnader hos respondenter ur olika åldersgrupper eller av olika kön (Ejlertsson, 

2014) och för att kunna undersöka om så är fallet samt ha vidare möjlighet att ta hänsyn till dessa 

eventuella skillnader vill vi ha med informationen i vår studie.  

 

1. Ålder? (Öppet svar där respondenten anger antal år med siffror)  

 

2. Kön? 

❏ Man (Kodning: 0) 

❏ Kvinna (Kodning: 1) 

 

Lärosäte 

Frågan om lärosätestillhörighet kan användas för att kontrollera om det finns skillnader i 

respondenternas uppfattningar beror på vid vilket lärosäte respondenten studerar, och därmed 

vilken grundutbildning respondenten genomgått. Skillnaderna kan bero på att VFU genomförs på 

olika sätt vid de olika lärosätena. Respondenten har möjlighet att bocka för något av de lärosäten 

som vi valt att skicka ut enkäten till. Då de e-postlistor vi erhållit kan innehålla individer som 

inte längre studerar vid något av de utvalda lärosätena, valde vi att även ha ett öppet svar där 
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rubriken var “Annat”. Vi vill även använda frågan för att ha en uppfattning kring 

svarsfrekvensen för respektive lärosäte. 

 

3.  Vid vilket lärosäte studerar du? 

❏ Högskolan i Jönköping (Kodning: 1) 

❏ Högskolan i Kristianstad (Kodning: 2) 

❏ Luleå Tekniska Universitet (Kodning: 3) 

❏ Mittuniversitetet (Kodning: 4) 

❏ Mälardalens Högskola (Kodning: 5)  

❏ Umeå Universitet (Kodning: 6) 

❏ Örebro Universitet (Kodning: 7) 

❏ Annat (Kodning: 0)  

 

Tidigare erfarenhet av revisionsyrket 

Förförståelse för revisionsyrket i form av egen arbetserfarenhet eller förälder/nära bekant som 

arbetar med revision kan ha en betydande påverkan på uppfattningen av vad en revisorsassistent 

har för arbetsuppgifter, roller och ansvar. Därmed använder vi oss kontrollvariabler för att 

möjliggöra jämförelse mellan respondenter som har tidigare erfarenhet och de som inte har det. 

 

12. Har du på något sätt arbetat, eller arbetar du för närvarande, inom revisionsbranschen 

(bortse från eventuell VFU eller praktik)?  

❏ Ja (Kodning: 1) 

❏ Nej (Kodning: 0) 

 

13. Har du förälder/nära bekant som arbetar inom revisionsbranschen?  

❏ Ja (Kodning: 1) 

❏ Nej (Kodning: 0) 

Beroende variabler 

Revisorsassistentens arbetsuppgifter 

Under vår förstudie kunde vi lista upp 13 punkter som revisorsassistenterna gemensamt ansåg att 

de mer eller mindre ägnade sin arbetstid åt (se bilaga 6, enkätfråga 14). För att kunna mäta 

skillnaden i hur redovisnings- och revisionsstudenter som haft VFU på revisionsbyrå och 

kontrollgruppen uppfattar vikten av dessa arbetsuppgifter valde vi att använda en Likert-skala 

(Kylén, 2004; Ejlertsson, 2014). Svaren kommer sedan att ställas i jämförelse med 

revisorsassistenternas uppfattningar genom framställningen av ett index, se nedan. Ändpunkterna 

är definierade och mellanstegen är odefinierade i en skala om sex steg, där “1” stod för att 
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arbetsuppgiftens del skedde i mycket liten utsträckning av en revisorsassistents arbete medan “6” 

stod för en mycket stor utsträckning av arbetet. Att skalan består av sex steg baseras på att 

revisorsassistenterna i förstudierna klassade sina svar i sex nivåer, och det är dessa påståenden vi 

vill jämföra studenternas svar med. Varje svar direktöversätts till kodning med samma valör (ex. 

Kodning: 1=1). 

 

14. Hur stor del av sitt arbete lägger en revisorsassistent på följande arbetsuppgifter?(Värdera 

varje arbetsuppgift på en skala från 1-6, där 1 står för "mycket liten utsträckning" och 6 

står för "mycket stor utsträckning") 

Följande arbetsuppgifter skulle i enkäten värderas från 1-6:  

❏ Bokföring för klients räkning  

❏ Uppdatera dokument om klient och dess verksamhet  

❏ Kontroll/granskning av olika delar i revisionsprocessen  

❏ Processintervjuer vid stora uppdrag (för att klargöra hur rutiner följs hos kund) 

❏ Processintervjuer vid små uppdrag (för att klargöra hur rutiner följs hos kund) 

❏ Kommunikation (internt och externt; mail, telefonsamtal, feedback, fysiska möten m.m.) 

❏ Förberedelse/planering av sin egen del av revisionsprocessen  

❏ Administrering 

❏ Kontrollera siffror som använts vid granskningen gentemot siffrorna i årsredovisningen  

❏ Deklaration för klients räkning 

❏ Dokumentering av slutförd revisionsdel  

❏ Rapportering till klients ledning  

❏ Arkivering (skriva ut dokument, sätta in i pärmar, m.m.) 

 

Utifrån respondenternas svar gällande arbetsuppgifterna skapas ett index, genom att vi tar 

respektive respondents svar och subtraherar med revisorsassistenternas svar. Detta blir då en ny 

variabel som varierar mellan -5 och +5. Anledningen till att skapa ett index för arbetsuppgifterna 

är för att se hur pass bra redovisnings- och revisionsstudenternas uppfattningar stämmer överens 

med revisorsassistentens svar. Ju närmare indexvärdet är noll, desto bättre överensstämmer 

respondentens uppfattning med förstudiens värdering  

 

Revisorsassistentens roll 

Frågan om revisorsassistentens roll, är en öppen fråga där respondenten ombeds att kortfattat 

(max. 100 tecken per alternativ) förklara vilka två roller de tror att en revisorassistent har under 

det första anställningsåret. Under förstudien identifierade vi två utmärkande roller som återkom 

flera gånger under vårt samtal med revisorsassistenterna, nämligen “lära sig” samt “vara just 
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assistent”. Inför följande analysarbete var vi tvungna att koda respondenternas svar (Kylén, 

2004). Vår kodning utgår från de identifierade rollerna från förstudien (assisterande roll samt 

lärande roll). Tillsammans tittade vi på samtliga svar. Svar som antydde att en revisorsassistent 

på något sätt var behjälplig en revisor i dess dagliga arbete, klassificerades som just “assisterande 

roll” och kodades med 1 tillsammans med de som uttryckligen angav “assisterande roll” som 

svar. Svar som angav att revisorsassistentens roll var att lära sig mer om yrket kodades med 2. 

Svar som inte överensstämmer med dessa identifierade roller kodades med 0. Dessa kan ändå 

vara av intresse för vår kommande analys, även om de kodats som icke-överensstämmande.  

 

15. Vad tror du en revisorsassistent har för huvudsakliga roller under första anställningsåret. 

(Skriv kortfattat, max. 100 tecken per alternativ) 

(Öppet svar där respondenten själv anger två olika roller) 

Kodning: Assisterande roll: 1  

  Lärande roll: 2  

  Övriga svar: 0 

 

Revisorsassistentens ansvar 

De sista två frågorna i enkäten behandlar uppfattningen av revisorsassistentens ansvar under det 

första anställningsåret. I båda intervjuerna under förstudien svarade respondenterna enhetligt. För 

att undersöka studenters uppfattningar om revisorsassistentens roll så gav vi dem olika alternativ 

till de två frågorna, varav ett alternativ i vardera fråga överensstämmer med förstudien och de 

övriga överensstämmer inte. 

 

16. När får en revisorsassistent börja ta eget ansvar för en del av revisionsprocessen?  

❏ Redan från början (Kodning: 1 - Överensstämmer) 

❏ Efter 6 månader (Kodning: 0 - Överensstämmer inte) 

❏ Efter 1 år (Kodning: 0 - Överensstämmer inte) 

❏ Efter att ha klarat ett på förhand bestämd antal uppgifter (Kodning: 0 - Överensstämmer 

inte) 

❏ Efter internt kunskapsprov (Kodning: 0 - Överensstämmer inte) 

❏ Ingen uppfattning (Kodning: 2 - Ingen uppfattning) 
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17. Vilken grad av ansvar vilar på revisorsassistenten för det arbete de utför (under det första 

anställningsåret)? 

❏ All planering av revisorsassistentens revisionsdel utförs av överordnad, som sedan 

beordrar revisorsassistenten att utföra uppgifter på ett förbestämt sätt (Kodning: 0 - 

Överensstämmer inte) 

❏ Planeringen av arbetet med tilldelad revisionsdel ska godkännas av överordnad innan det 

utförs (Kodning: 0 - Överensstämmer inte) 

❏ Revisorsassistenten får själv planera tilldelad revisionsdel ska utföras, färdig uppgift 

måste sedan godkännas av överordnad (Kodning: 1 - Överensstämmer) 

❏ Revisorsassistenten får själv planera hur tilldelad revisionsdel ska utföras, och själv ta 

ansvar för att arbetet utförs på ett korrekt sätt (Kodning: 0 - Överensstämmer inte) 

❏ Ingen uppfattning (Kodning: 2 - Ingen uppfattning) 

 

Kontrollfrågor 

Program och Inriktning 

Fråga 4 i enkäten behandlar vilket program respondenten läser, där alternativen är 

“Ekonomprogram” och “Civilekonom”, samt även alternativet “Annat” i de fall någon av 

mottagarna inte tillhör vårt tänkta urval. Syftet med den följande kontrollfrågan: “Har du läst 

någon form av redovisnings- och revisionsinriktning i samband med din ekonomutbildning?”, är 

just att sålla bort individer som inte ingår i vår population, men som ändå - av någon anledning - 

finns med i de e-postlistor vi fått tillgång till (Bryman, 2011). Fråga 5ställs som en Ja- eller Nej-

fråga, där ett nekande svar leder till att undersökningen avslutas då vi enbart är intresserade av 

respondenter med liknande bakgrund gällande kurser och därmed har samma förutsättningar 

gällande förförståelse för revisorsyrket.  

 

4. Vilket program läser du?  

❏ Ekonomprogram (Kodning: 1) 

❏ Civilekonomprogram (Kodning: 2) 

❏ Annat (Kodning: 0) 

 

5. Har du läst någon form av redovisnings- och revisionsinriktning i samband med din 

ekonomutbildning?   

❏ Ja (Kodning: 1) 

❏ Nej (Kodning: 0)  
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Övriga frågor 

Revisorsnämndens teoretiska krav 

Nästkommande tre frågor undersöker om respondentens utbildning uppfyller Revisorsnämndens 

teoretiska krav för att bli auktoriserad revisor, och om respondenten läst till någon eller några 

kurser för att nå upp till detta kriterium och vilka kurser som i så fall lästs till. Dessa tre frågor är 

med för att vi tror de kan vara skäl till grupperingar bland respondenter med olika uppfattningar. 

Om en respondent gjort medvetna val för att läsa till extra ämnen för att nå revisorsnämndens 

krav, kan det tänkas att de har ett större intresse för revision som yrke. Ett sådant intresse kan 

resultera i att studentens uppfattningar samstämmer med vår förstudie, men det kan även 

resultera i att de likställer sin eventuella kunskap om revisorers arbete med revisorsassistenters. 

Frågorna kan även verka motiverande för att respondenten ska fullfölja enkäten, då ifyllande av 

personliga fakta kan göra att respondenten upplever sig själv vara en viktig del för studien 

(Ejlertsson, 2014). 

 

6. Uppfyller din utbildning revisorsnämndens krav på teoretiska kurser efter avslutade 

studier? Om du är osäker kan du titta på revisorsnämndens hemsida: 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/bli_revisor/utbildning.html 

❏ Ja (Kodning: 1) 

❏ Nej (Kodning: 0)  

❏ Vet inte (Kodning: 2) 

 

7. Har du läst till något/några ämnen utöver de som ingår i programmet för att uppfylla 

kraven?  

❏ Ja (Kodning: 1) 

❏ Nej (Kodning: 0) 

 

8. Vilket eller vilka ämnen har du läst till för att uppfylla revisorsnämndens teoretiska krav? 

(Öppet svar där respondenten själv beskriver dessa ämnen/kurser) 

 

VFU vid revisionsbyrå 

För att få en möjlighet att se hur fördelningen mellan VFU-platser bland de olika 

revisionsbyråerna ser ut, bad vi respondenterna som svarade Ja på fråga 9 att ange vid vilket 

företag de genomförde sin VFU.  

 

11. Vid vilken byrå? (Öppet svar där respondenten själv anger byrå) 

 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/bli_revisor/utbildning.html
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3.3.3 Pilotstudie 

För att kontrollera att enkäten var lättförståelig och inte hade några större fel och brister, fick vi 

via vår handledare Pernilla Broberg tillgång till sex magisterstudenter vid Högskolan i 

Kristianstad som var villiga att testa enkäten samt ge oss feedback. Själva enkäten mottogs bra, 

och enbart några små funderingar kring formuleringar hade uppstått, vilka åtgärdades innan 

enkäten skickades ut till vårt urval av redovisnings- och revisionsstudenter. 

3.4 Enkätutskick 

Enkäten skickades ut under måndagen den 30 mars. Vi väntade till vecka 14 med utskicket då 

flertalet av studenterna i urvalet hade tentamen under vecka 13. Vi befarade att det externa 

bortfallet skulle bli onödigt stort om vi skickade ut enkäten mitt under tentamensförberedelserna. 

De listor med e-postadresser vi fått tillgång till från respektive lärosäte lades först in i ett Excel 

ark, vilken sedan laddades upp till vårt konto på SurveyMonkey. Denna uppladdning 

möjliggjorde ett för oss enkelt utskick av ett e-post (se bilaga 7) där vi presenterade oss själv och 

studien samt bifogade en länk till studien. 

 

Påminnelser skickades ut 7 april, 10 april, 17 april samt 21 april (bilaga 7) och deadline för att 

svara på enkäten sattes till den 23 april. För att minska bortfallet lovades respondenterna 

anonymitet, vilket var ett av tillvalen i enkätplattformen SurveyMonkey. Till vår hjälp kunde 

programmet ändå hålla reda på vilka respondenter som svarat, så att påminnelserna enbart gick 

ut till de respondenter som inte svarat på enkäten. 

 

Redan samma dag som första utskicket av enkäten fick vi feedback från en av våra respondenter 

som meddelade att han hade problem med att nå enkäten. Då han klickade på länken nådde han 

enbart en webbsida som tackade för hans deltagande - trots att han inte getts möjlighet att fylla i 

någon fråga. Efter en felsökning fann vi att valmöjligheten för respondenten att ändra sina 

enkätsvar var tvunget att aktiveras, för att respondenter som en gång öppnat länken i e-postet 

skulle ha möjlighet att komma tillbaka vid ett senare tillfälle och avsluta sitt deltagande. En 

kommentar om detta lades till i kommande påminnelse, att de som upplevt problem med att 

komma åt enkäten uppfordrades att prova igen, då felet borde vara åtgärdat. 

 

Efter ett dygn kunde vi konstatera att vi fått in närmare 40 svar från olika respondenter, men att 

ingen av dessa var studenter vid Högskolan i Kristianstad. Vid kontakt med sex av de aktuella 

studenterna insåg vi att ingen av de tänkta respondenterna vid Högskolan i Kristianstad hade fått 

vårt e-post. För att undersöka vad som kan ha orsakat felet skickades samma e-post ut igen, men 

denna gång enbart till de sex studenter som vi varit i kontakt med samt att dessa e-postadresser 
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skrevs in en och en (istället för att hämtas ur vår befintliga adresslista som vi använde första 

gången). Inte heller detta e-post nådde fram, vilket vi tolkar som att Högskolan i Kristianstad har 

ett filter som fångar upp misstänkt skräppost från till exempel allmänna enkätplattformar såsom 

SurveyMonkey. För att komma runt ett sådant filter försökte vi istället med att skicka ut ett e-

post innehållande samma presentation av oss och studien som i tidigare e-post - samt en 

enkätlänk - från vår egen studentmail vilken tillhandahålls av Linköpings Universitet. Dessa e-

post kom fram, vilket resulterade i att även svar från respondenter vid Högskolan i Kristianstad 

registrerades. 

3.5 Svarsfrekvens & Bortfallsanalys 

Totalt var det sju högskolor och universitet som var kvalificerade att delta i vår studie. Enkäten 

skickades ut till totalt 773 studenter, men av dessa var enbart 517 redovisnings- och 

revisionsstudenter och därmed kvalificerade för studien. 

 

Högskolan i Jönköping  

Vid Högskolan i Jönköping var det totalt 67 studenter som var kvalificerade att delta i vår studie, 

när den webbaserade enkäten skickades ut den 30 mars 2015. Enkäten kunde skickas ut direkt till 

dessa 67 studenter via SurveyMonkey. Sammanställningen från enkätundersökningen vid 

Högskolan i Jönköping visade att det inkommit svar från 27 av de total 67 studenterna som 

enkäten skickades ut till. Detta gav oss en svarsfrekvens på 40,3 %.  

 

Högskolan i Kristianstad  

Totalt var det 53 studenter vid Högskolan i Kristianstad som var kvalificerade att delta i vår 

studie, när den webbaserade enkäten skickades ut den 30 mars 2015. Till en början inkom inga 

svar från Högskolan i Kristianstad, då tekniken krånglade och enkäten inte kunde skickas ut 

direkt via SurveyMonkey. Enkäten skickades istället ut en och en till respektive students e-

postadress och på så vis kunde vi nå ut till alla de 53 studenterna. Sammanställningen från 

enkätundersökningen vid Högskolan Kristianstad visade att det inkommit svar från 27 av de 

totalt 53 studenterna, som enkäten skickades ut till. Detta gav oss en svarsfrekvens på 50,9 %.  

  

Luleå tekniska universitet  

Vid Luleå tekniska universitet var det total 90 studenter som var kvalificerade att delta i vår 

studie, när den webbaserade enkäten skickades ut den 30 mars 2015. Enkäten kunde skickas ut 

direkt till dessa 90 studenter via SurveyMonkey. Sammanställningen från enkätundersökningen 

vid Luleå tekniska universitet visade att det inkommit svar från 29 av de total 90 studenterna som 

enkäten skickades ut till. Detta gav oss en svarsfrekvens på 32,2 %.  
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Mittuniversitet  

Totalt var det 21 studenter vid Mittuniversitet som var kvalificerade att delta i vår studie, när den 

webbaserade enkäten skickades ut den 30 mars 2015. Enkäten kunde skickas ut direkt till dessa 

21 studenter via SurveyMonkey. Sammanställningen från enkätundersökningen vid 

Mittuniversitet visade att det inkommit svar från 8 av de total 21 studenterna som enkäten 

skickades ut till. Detta gav oss en svarsfrekvens på 38,1 %.  

 

Mälardalens högskola  

Vid Mälardalens Högskola var det totalt 120 studenter som var kvalificerade att delta i vår 

studie, när den webbaserade enkäten skickades ut den 30 mars 2015. Enkäten kunde skickas ut 

direkt till dessa 120 studenter via SurveyMonkey. Sammanställningen från enkätundersökningen 

vid Mälardalens högskola visade att det inkommit svar från 28 av de total 120 studenterna som 

enkäten skickades ut till. Detta gav oss en svarsfrekvens på 23,3 %.  

 

Umeå universitet  

Totalt var det 66 studenter vid Umeås Universitet som var kvalificerade att delta i vår studie, när 

den webbaserade enkäten skickades ut den 30 mars 2015. Enkäten kunde skickas ut direkt till 

dessa 66 studenter via SurveyMonkey. Sammanställningen från enkätundersökningen vid Örebro 

Universitet visade att det inkommit svar från 16 av de totalt 66 studenterna som enkäten 

skickades ut till. Detta gav oss en svarsfrekvens på 24,2 %.   

 

Örebro universitet  

Vid Örebro universitet fanns det inte möjlighet att få en specificerad e-postlista till studenterna 

med inriktning redovisning/revision, då de läser olika kurser tillsammans med andra inriktningar. 

Vi fick e-postlistor till alla som läser de kurser som våra utvalda studenter kunnat välja inför den 

här terminen, vilket gjorde att vår enkät gick ut till totalt 356 studenter - där vi vet att enbart 100 

stycken är kvalificerade för studien. Den webbaserade enkäten skickades ut den 30 mars 2015. 

Enkäten kunde skickas ut direkt till dessa 356 studenter via SurveyMonkey. Sju av de totalt 356 

studenterna som mottog vår enkät svarade, vilket gav en svarsfrekvens om cirka 2 %. Ser vi till 

att det är 100 kvalificerade studenter som mottagit enkäten står de sju svaren istället för en 

svarsfrekvens på 7 %. 
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Totalt antal deltagande studenter  

 

Tabell 2 - Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När vår data sammanställdes kontrollerade vi svaren, och eliminerade de svar som vi klassade 

som ofullständiga. Av våra 143 svar från enkätundersökningen har 37 stycken uteslutits. Sex 

stycken av dessa 37 har uteslutits redan vid svarsskedet, då respondenten fyllt i att de inte läst 

redovisning/revisionsinriktning (fråga 5 i bilaga 6), och därmed inte är kvalificerad för studien. 

Övriga 31 har uteslutits då de inte fyllt i någon av de frågor som berör våra beroende variabler 

(arbetsuppgifter, roller och ansvar). Vid vårt analysarbete har vi alltså valt att låta de 106 svar 

där respondenten fyllt i åtminstone en av de frågor som berör de beroende variablerna 

klassificeras som ett fullständigt svar.  

 

I tabell 2 ser vi att den totala svarsfrekvensen på vår enkätundersökning blev 18 %. Tar vi hänsyn 

till att Örebro Universitet skickade e-postlistor som inte var uppdelade per inriktning, och att 256 

mottagare därmed inte är kvalificerade till studien så får vi istället en svarsfrekvens på 28 %. Av 

de 773 studenter som mottog enkäten var det 11 stycken som uttryckligen avböjde från att delta. 

3.6 Analysmetoder 

För att sammanställa och analysera resultatet som genererades från enkätundersökningen har 

SPSS använts, som är ett datorprogram för statistisk analys. Enligt Eliasson (2006) räcker det 

med en signifikansnivå om 5 % för att uppnå tillförlitlighet. Men när vi jämför med andra 

uppsatser (Nilsson & Olsson, 2014; Westerlund & Karlsson, 2014) på ämnet samt Alis et al. 

(2008) studie som är väldigt snarlik vår studie, så har en signifikansnivå på 10 % använts. En 
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annan anledning till att en 10% signifikansnivå är acceptabel anser vi vara då vi vill utforska 

något nytt med egenutvecklade frågor och därmed vill vi inte bortse från svaga samband. 

Analysen av resultatet av denna studie har därför gjorts på en 10 % signifikansnivå.  

 

För att avgöra om vårt insamlade material är normalfördelat gjorde vi Kolmogorov-Smirnovs test 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Testet visade att vårt insamlade material inte var normalfördelat, 

men eftersom vi har ett större antal kompletta svar kan vi göra ett antagande om att vi har en 

normalfördelning (Körner & Wahlgren, 2006). Eftersom svarsantalet är tillräckligt stort för ett 

antagande om normalfördelning kommer vi i stycke 4.2.1 beskriva vårt korrelationstest som 

baseras på Pearsons korrelationsmatris (bilaga 8) (Pallant, 2010). 

 

För att kunna hantera vår oberoende variabel (VFU) samt kontrollvariablerna (ålder, kön, 

lärosäte, egen erfarenhet och närståendes erfarenhet) i en och samma modell kommer vi använda 

oss av multipel linjär regression (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

3.7 Etiska beaktanden 

Vi har inför arbetet med vår studie tagit till oss de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) satt upp för att tillse att samhällsvetenskaplig forskning inte får negativa 

konsekvenser för deltagarna i studien eller annan extern part. All data som har samlats in från vår 

enkätundersökning kommer bearbetas enligt nyttjandekravet och enbart behandlas för studiens 

syfte och lagras på ett sätt så att de inte offentliggörs (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman & Bell, 

2005; Ejlertsson, 2005). Enkäten skickades ut till e-postadresser som erhållits från 

universitet/högskolor, vilka utgör offentlig information. Vi har ingen som helst möjlighet att 

knyta svaren från enkäten till någon enskild individ eller e-postadress, utan all information har 

behandlats anonymt genom hela studien. Det är ett förfaringssätt som följer Vetenskapsrådets 

(2002) princip om konfidentialitetskrav samt anonymitetskravet enligt Bryman & Bell (2005). 

För att följa Vetenskapsrådets (2002) kriterier för informationskravet klargjorde vi syftet med vår 

studie, att deltagandet var helt frivilligt och att enkäten när som helst kunde avbrytas. Denna 

information fanns med både i följebrevet till inbjudan till vår enkätundersökning samt i 

introduktionen till enkäten. Eftersom inga uppgifter om respondenternas identitet har erhållits, 

har det medfört att vi inte haft möjlighet att få deras samtycke på förhand. Vi har tolkat 

deltagandet och besvarandet av enkäten som ett medgivande om att respondenten vill delta i 

undersökningen, vilket gör att vi anser att samtyckeskravet är uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2002). 

  



 

39 
 

4. Empirisk analys och resultat 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat först i form av beskrivande statistik för samtliga 

variabler och därefter följer en beskrivning av Pearsons korrelationstest.  Resultaten testas 

sedan i ett antal multipla linjära regressionsanalyser med hjälp av SPSS och de relevanta 

modellerna för slutsatserna presenteras i det sista stycket.  

 

4.1 Beskrivande statistik  
Tabell 3 - Beskrivande statistik 
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4.1.1 Oberoende variabel 

VFU 

Av de 106 kompletta svaren är det totalt 13 redovisnings- och revisionsstudenter som har haft 

VFU på en revisionsbyrå. Resterande respondenter har antingen haft VFU på annat ställe än en 

revisionsbyrå eller inte haft VFU överhuvudtaget.  I tabell 3 ser vi att fördelningen i våra två 

grupper blir 12,3 % som haft VFU på en revisionsbyrå och 87,7 % i vår kontrollgrupp.   

4.1.2 Kontrollvariabler 

Ålder  

Det totala antalet svar vi använder i vår statistiska analys är 106 stycken. Som det går att utläsa 

ur tabell 3 ovan har vi svar från enbart 104 respondenter gällande ålder. En respondent har valt 

att inte ange sin ålder och en respondent har angett 74 som ålder, vilket vi tolkar som en outlier. 

Vi anser att outliern mest troligt handlar om en felskrivning, då medeltalet för ålder ligger på 

24,77 år, och den äldsta - bortsett från den som angett åldern 74 år - är 42 år. Vi kan inte vara 

helt säkra på att en person som uppgav 74 som ålder inte studerar ett ekonomiprogram vid ett 

högre lärosäte, men vi valde ändå att blanka personens ålder för att inte få någon större störning 

vid vidare tester. 

 

Kön 

I tabell 3 kan vi se att det är överhängande kvinnliga respondenter som besvarat vår enkät - 66 

stycken kvinnor och 40 stycken män. Enligt Högskoleverkets (2008) undersökning är den 

genomsnittliga könsfördelningen vid svenska högskolor 60 % kvinnor och 40 % män och 

Högskoleverkets (2012) undersökning visar att under åren 2006-2011 var det en majoritet av 

kvinnor som antogs till svenska ekonomutbildningar. Detta kan förklara det överhängande 

kvinnliga deltagandet i vårt stickprov.  

 

Lärosäte  

I enkäten fanns ett svarsalternativ Annat för frågan Lärosäte. Två av våra respondenter valde att 

fylla i det alternativet, den ena skrev “Luleå Tekniska Universitet” och den andre “Kristianstad”. 

Eftersom detta är två av de befintliga svarsalternativen, så valde vi att koda dessa svar utefter 

befintlig kodning på angivet lärosäte. 

 

I tabell 3 ovan kan vi se hur många av våra respondenter som kommer från respektive lärosäte. 

Högskolan i Kristianstad, Högskolan i Jönköping och Mälardalens Högskola inbringat flest antal 

svar, medan Mittuniversitet, Umeå Universitet och Örebro Universitet inbringat minst antal svar. 

Det kan vara svårt att uttala sig mer om antalet svar, då antalet utskick per lärosäte varierar. 
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Tidigare erfarenhet av revisionsyrket  

Det kan vara viktigt att ta hänsyn till om respondenterna har tidigare erfarenhet av 

revisionsyrket, då det kan medföra förkunskaper utan att man varit på arbetsplatsen. Vi kan se att 

10 stycken (9,4 %) av våra respondenter har Egen erfarenhet av revisionsyrket, det vill säga 

arbetat/arbetar inom revisionsbranschen - vilket borde medföra att de har mer kunskaper om 

yrket. Vi kan med variabeln Annan erfarenhet se att det är 23 stycken (21,7 %) av våra 

respondenter som har föräldrar/bekanta som arbetar inom revisionsyrket. Även detta är något 

som kan medföra en större förförståelse för yrket.  

4.1.3 Beroende variabler 

Arbetsuppgifter   

Denna enkätfråga innehåller en Likertskala med sex steg, där 1 = “Mycket liten utsträckning” av 

revisorsassistentens arbetsdag och 6 = “Mycket stor utsträckning” av revisorsassistentens 

arbetsdag och stegen däremellan går enligt en intervallskala. Vi kan se att respondenterna har 

svarat mycket olika och därmed använt hela skalan på alla frågorna, det vill säga att på varje 

arbetsuppgift har åtminstone någon svarat 1 och någon annan 6. Detta visar att redovisnings- och 

revisionsstudenterna tycker olika och antyder att det finns en skillnad, vilken vi vill förklara. 

Spridningen är stor, men intressant är att standardavvikelsen är relativt liten.  

 

I kolumnen längst till höger i tabell 3 är index för de olika arbetsuppgifterna sammanställda. Vår 

indexvariabel har här byggts om så att negativa tal har inverterats till positiva tal, så variabeln 

varierar nu från 0 till +5.  Ju närmare medel är noll, desto bättre samstämmighet mellan 

respondentens svar och våra revisorsassistenters uppfattning. Kontrollera varje siffra i 

årsredovisningen med granskade siffror, Kommunikation och Processintervjuer vid stora 

uppdrag är de arbetsuppgifter som har ett medel närmast noll, medan Administrering, 

Processintervjuer vid små uppdrag och Dokumentering har ett medel som är längst ifrån noll. 

Det kan tolkas som att respondenternas svar för de tre förstnämnda arbetsuppgifterna har bättre 

samstämmighet med förstudien. Likaså kan det finnas grund för att respondenternas svar har 

sämre samstämmighet med de tre sistnämnda arbetsuppgifterna.  

 

Roller  

För att mäta skillnaderna i uppfattningen om en revisorsassistents roll fick respondenterna 

möjlighet att uppge två roller som de tror är mest utmärkande för en revisorsassistent. 

Gemensamt gick vi igenom svaren och kodade dem som Överensstämmer eller Överensstämmer 

inte jämfört med våra revisorsassistenters värdering enligt förstudien (stycke 3.3.1), vilket visas i 

tabell 3. Vi slår alltså ihop de två överensstämmande rollerna till kodningen Överensstämmer. 
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Om alla 106 respondenter uppgav två roller var, hade vi haft 212 svar som vi behövt ta hänsyn 

till vid vår kodning. Resultatet av vår enkät blev 142 roller som skulle kodas. 65 respondenter 

valde att uppge två roller och 12 respondenter valde att enbart fylla i en roll. Av de respondenter 

som gav ett eller två svar var det fem stycken som svarade “?” eller “Ingen uppfattning”. 

Kvarstående 29 respondenter valde att inte fylla någon roll överhuvudtaget - vi har tolkat det 

som att de inte har någon uppfattning om revisorsassistenternas roll. För att sedan kunna använda 

den här informationen i vår regressionsanalys valde vi att koda svaren som tolkades som “ingen 

uppfattning” tillsammans med de svar som var “icke överensstämmande” med vår förstudie.   

 

Totalt finns det bland svaren om roller 44 svar (20,7 %) som tolkats som Överensstämmande. Av 

de 168 svar (79,3 %) som i tabell 3 finns under Överensstämmer inte/Ingen uppfattning, är det 93 

svar som ursprungligen tolkats som icke-överensstämmande och 75 svar som tolkats som ingen 

uppfattning. 

 

Medan vi kodade svaren insåg vi att de svar som inte överensstämde med förstudien kunde delas 

upp i olika teman.  För att fånga den uppfattningen valde vi att även koda svaren utifrån de 

teman vi upptäckte i svaren. Utöver ingen uppfattning (35,4 % av svaren) och de två rollerna från 

förstudien - assistent (12,7 % av svaren) och lära sig (8 % av svaren) - fann vi att 4,7 % av 

svaren antydde att revisorsassistentens roll är att utföra de “tråkiga” arbetsuppgifterna samt att 

assistentrollen handlar om att utföra grovjobbet/slitgörat i revisionsprocessen. En annan tydlig 

roll som angavs, men som inte är överensstämmande i den här studien, var revisorsassistenten 

som administratör (4,7 %).  20,3 % av respondenterna angav vissa arbetsuppgifter - såsom 

bokföring, dokumentering, inventering och verifiering - istället för roll. Uppfattningen att 

Granskning är en av revisorsassistentens huvudsakliga roll står för 14,2 % av svaren. Att det var 

en så pass stor del av respondenterna som svarade arbetsuppgifter eller granskning på vår roll-

fråga, får oss att fundera över formuleringen av frågan. Vi kunde eventuellt formulerat oss på ett 

annat sätt - för att inte tolkningsfel skulle uppstå. Vi ser det som en lärdom och får analysera vårt 

material utifrån de svar respondenterna givit i denna studie. 

 

Ansvar 

För att mäta uppfattningarna kring revisorsassistentens ansvar ställde vi två frågor - en om när en 

revisorsassistent får börja ta ansvar för sin egen del av revisionsprocessen och en för vilken grad 

av ansvar som vilar på revisorsassistenten under det första arbetsåret. De respondenter som 

hoppat över respektive fråga har vi tolkat som att de inte har någon uppfattning kring 

ansvarsområdet. För båda frågorna har vi kodat ingen uppfattning och överensstämmer inte 

tillsammans, för att kunna använda variabeln i vår regressionsanalys. I tabell 3 ovan ser vi att för 
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tidpunkt för ansvar har majoriteten av respondenterna kodats som Överensstämmer inte/Ingen 

uppfattning. Av dessa 86 respondenter är det 57 stycken som lämnat ett svar som inte är 

överensstämmande och 29 stycket som tolkats som Ingen uppfattning. 

 

Även för grad av ansvar ser vi i tabell 3 ovan att det är en överhängande del av respondenterna 

som kodats som Överensstämmer inte/Ingen uppfattning. Av de 77 respondenterna i den här 

kodningen är det 54 som gett ett svar som inte överensstämmer med vår förstudie och 23 som 

tolkats som ingen uppfattning. 

4.1.4 Kontrollfråga 

Utbildning 

I tabell 3 kan vi se att det är jämt fördelat mellan våra respondenter och dess utbildning: 

Ekonomprogram och Civilekonomprogram. 50 % studerar vid ett Ekonomprogram, 48 % vid ett 

Civilekonomprogram och 2 % har svarat Annat.  

4.1.5 Övriga frågor 

Revisorsbehörighet  

80 stycken, det vill säga 76,2 %, av våra respondenter, som svarade på denna fråga (N=105), 

uppfyller revisorsnämndens teoretiska krav för att bli revisor. Av de resterande respondenterna är 

det 16,2 % som inte uppfyller dessa krav och 7,6 % som har svarat “Vet inte”.  

 

Läst till ämnen  

Det är enbart de 80 respondenterna som svarat “Ja” på frågan om man uppfyller 

revisorsnämndens teoretiska krav, som har svarat på denna fråga. Av dessa 80 respondenter är 

det 27 stycken (33,8 %) som har läst till ämnen för att få revisorsbehörighet, medan resterande 

uppfyller kraven genom de obligatoriska ämnena på programmet de läser.  

4.2 Regressionsanalys 

4.2.1 Korrelationsmatris  

För att få en indikation på hur de olika variablerna korrelerar med varandra har Pearsons 

korrelationsmatris upprättats (bilaga 8). Korrelationen i matrisen visas med upp till 10 % 

signifikansnivå. Testet antyder att det finns korrelation mellan flertalet av de beroende 

variablerna på högst 5 % signifikansnivå - vilket innebär att de korrelerade beroende variablerna 

till viss del samvarierar. Genom att studera testet går det även att se att vissa av 

kontrollvariablerna korrelerar med varandra. Annan erfarenhet, Högskolan i Jönköping och 
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Högskolan i Kristianstad korrelerar med minst två av de andra kontrollvariablerna. Korrelationen 

mellan kontrollvariablerna kan indikera på multikollinearitet.  

 

Om vi istället tittar på vår oberoende variabel VFU är den signifikant och korrelerar med 

följande beroende variabler Bokföring (positivt signifikant), Kontroll & granskning (negativt 

signifikant), Kontrollera siffror (negativt signifikant) samt Rapportering (positivt signifikant). 

Korrelationen mellan de beroende och den oberoende variabeln kan indikera på att de kommande 

regressionsanalyserna kan påvisa samband.  

4.2.2 Multipel linjär regression  

Vi har använt oss av multipel linjär regression för att utforska sambandet mellan våra beroende 

variabler och vår oberoende variabel (VFU på revisionsbyrå eller inte) tillsammans med våra 

kontrollvariabler (lärosäte, egen erfarenhet, närståendes erfarenhet, ålder samt kön). Vi kommer 

nedan presentera hela 16 olika modeller med regressionsanalyser på vardera av våra beroende 

variabler (arbetsuppgifter, roller och ansvar). Vi testade att göra en faktoranalys för att hitta ett 

mönster i samvariationen mellan våra 13 arbetsuppgifter för att förenkla arbetet vid vidare 

analyser (Djurfeldt & Barmark, 2009). Faktoranalysen gav däremot inget tillfredsställande då vi 

inte kunde finna något samband mellan arbetsuppgifterna i de nya faktorgrupperna som 

skapades. 

 

Hela modellens signifikans kan tydas av F-värdet, som är en jämförelse mellan variationen inom 

variablerna och variationen mellan variablerna. F-värdet jämförs automatiskt i SPSS med ett 

kritiskt värde som beror på antalet personer i analysen - och därifrån sätts en signifikansnivå 

(SPSS-akuten, 2015b) Vi kommer använda oss av 10 % signifikansnivå (se stycke 3.6). 

 

För att kontrollera om det finns någon multikollinearitet internt mellan de oberoende variablerna 

kommer deras VIF-värde att studeras. Det kritiska värdet på VIF är enligt Djurfeldt & Barmark 

(2009) 2,5 - vilket kommer att användas som kritiskt värde även i denna studie.  

 

Vid genomförandet av regressionsanalyserna har Högskolan i Jönköping varit referensvariabel 

och resterande lärosäten har kategoriserats som dummyvariabler. Tester har även gjorts med 

andra lärosäten som referensvariabler - men inga tydliga skillnader påvisades och därmed utförs 

alla våra regressionsanalyser med Högskolan i Jönköping som referensvariabel. Vid utförandet 

av modellerna är N=103 för samtliga modeller. Vi har kontrollerat den data som använts i SPSS, 

och där finns inga bortfall. Vi kan heller inte finna någon annan anledning till att SPSS 

registrerar N som något annat än 106. Det finns alltså ett oidentifierat bortfall på 3 respondenter 

vi inte kunnat härleda i dessa analyser.  
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Modell 1-3: Bokföring; Uppdatera Dokument; och Kontroll & Granskning 

Tabell 4 - Regressionsmodell 1-3 

 

 

Modell 1 

I modell 1 kan vi se att F-värdet inte visar på någon signifikans och därmed är inte heller 

modellen signifikant. Med utgångspunkt i detta resonemang så kommer denna modell inte att 

analyseras vidare.  

 

Modell 2 

F-värdet ger ingen signifikans för modellen som helhet, vilket innebär att den inte kommer 

kommenteras vidare.  

 

Modell 3 

Modell 3 bygger på index för den beroende variabeln Kontroll & Granskning. F-värdet för 

modellen är signifikant på en 5 %-nivå, vilket innebär att hela modellen är signifikant. Vidare 

finns en signifikans för fyra av kontrollvariablerna: Luleå Tekniska Universitet och Mälardalens 

Högskola (med respektive p<0,05) samt Umeå Universitet och Kön (med respektive p<0,1). 

Variablernas betavärde tyder på att redovisnings- och revisionsstudenterna vid  Luleå Tekniska 

Universitet, Mälardalens Högskola och Umeå Universitet har sämre uppfattningar om Kontroll & 

Granskning när Högskolan i Jönköping sätts som referensvariabel. Vidare tyder det negativa 

betavärdet för variabeln Kön på att kvinnor tycks ha bättre uppfattning om Kontroll och 

Granskning jämfört med män. Modellen förklarar 9,1 % av variationen i den beroende variabeln 

och det högsta VIF-värdet ligger på 2,029, vilket är under det kritiska värdet 2,5.  
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Modell 4-6: Processintervjuer - stora uppdrag; Processintervjuer - små uppdrag; 

och Kommunikation 

Tabell 5 - Regressionsmodell 4-6 

 

 

Modell 4 

I modell 4 finns ingen signifikans för F-värdet och därmed kommer modellen inte diskuteras 

närmare. 

 

Modell 5 

Modell 5 visar ingen signifikans för F-värdet, vilket gör att modellen inte kommer kommenteras 

vidare. 

 

Modell 6 

För modell 6 kommer inga vidare beskrivningar ges, då F-värdet inte är signifikant. 
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Modell 7-9: Förberedelse & Planering; Administrering; och Kontrollera Siffror 

Tabell 6 - Regressionsanalys 7-9 

 

 

Modell 7 

I modell 7 finns ingen signifikans för F-värdet, och modellen kommer därmed inte kommenteras 

vidare. 

 

Modell 8 

I modell 8 har F-värdet signifikans på 1 % nivå, vilket medför att hela modellen är signifikant. 

Modellen bygger på den beroende variabeln för Administrering och har en förklaringsgrad på 

19,1 % för variansen i beroende variabeln. Modellen har signifikans för kontrollvariablerna Kön 

(p<0,001), Högskolan i Kristianstad (p<0,01) samt Mittuniversitetet (p<0,1). Betavärdet för 

variabeln Kön tyder på att män har större överensstämmelse i deras uppfattning om 

Administrering som en av revisorsassistentens arbetsuppgifter, jämfört med kvinnor. När det 

gäller de två lärosätena Högskolan i Kristianstad och Mittuniversitetet, tycks det finnas en 

signifikant skillnad i uppfattning om Administrering jämfört med Högskolan i Jönköping 

(referensvariabel). Betavärdet kan tolkas som att redovisnings- och revisionsstudenterna vid 

Högskolan i Kristianstad och Mittuniversitetet har mindre överensstämmande uppfattning med 

förstudien än de vid Högskolan i Jönköping.  

 

Det finns även signifikans för modellens konstant (p<0,01) och det högsta VIF-värdet om 2,029 

ligger under det kritiska värdet 2,5 och därmed har modellen en låg multikollinearitet. Den sista 

variabeln i modell 8 - Örebro Universitet - får ett signifikansvärde på 0. Vi kan inte finna någon 

orsak till det värdet, så beta-värdet för den aktuella variabeln får tolkas med försiktighet.  
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Modell 9 

I modell 9 används index för beroende variabeln Kontrollera siffror och modellen har ett F-värde 

som är signifikant på 5 %-nivå. Modellen ger 12,8 % i förklaringsgrad för variationen i den 

beroende variabeln. Det finns statistisk signifikans för modellens konstant (p<0,05), den 

oberoende variabeln VFU (p<0,01) samt kontrollfrågorna Kön (p<0,05), Annan erfarenhet 

(p<0,05) och Luleå Tekniska Universitet (p<0,05). Det visar att VFU-studenter har en signifikant 

högre överensstämmelse i sin uppfattning om hur stor del av sin arbetstid en revisorsassistent 

lägger på att Kontrollera siffror. När det gäller Kön har våra kvinnliga respondenter en högre 

överensstämmelse i sin uppfattning än våra manliga respondenter. Annan erfarenhet är något 

som tycks påverka redovisnings- och revisionsstudenters uppfattningar om just Kontrollera 

siffror. Det negativa beta-värdet för variabeln Annan erfarenhet indikerar att ju mer erfarenhet 

redovisnings- och revisionsstudenterna har från någon annan, desto bättre uppfattning har de om 

revisorsassistentens arbetsuppgift Kontrollera siffror. Vi har även en signifikant skillnad mellan 

Luleå Tekniska Universitet och Högskolan i Jönköping (referensvariabel) - vilket tyder på att 

redovisnings- och revisionsstudenterna vid Högskolan i Jönköping har bättre uppfattningar om 

Kontrollera siffror än de vid Luleå Tekniska Universitet. 

 

Modellens högsta VIF-värde är 2,029 och därmed har modellen en låg multikollinearitet då den 

ligger under gränsvärdet på 2,5. 
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Modell 10-12: Deklaration; Dokumentering; och Rapportering 

Tabell 7 - Regressionsmodell 10-12 

 

 

Modell 10 

I modell 10 finns ingen signifikans för F-värdet, och modellen kommer därför inte kommenteras 

vidare. 

 

Modell 11 

Modell 11 kommer inte diskuteras vidare då F-värdet inte visar någon signifikans. 

 

Modell 12 

Modell 12 har inget signifikant F-värde och därmed kommer modellen lämnas utan vidare 

kommentarer. 
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Modell 13-16: Arkivering, Roller, Tid innan ansvar & Grad av ansvar 

Tabell 8 - Regressionsmodell 13-16 

 

 

Modell 13 

Modell 13 lämnas utan vidare kommentarer då dess F-värde inte visar på någon signifikans. 

 

Modell 14 

I modell 14 visas ingen signifikans för modellens F-värde, och därför kommer vi lämna 

modellen utan vidare diskussioner.  

 

Modell 15 

I modell 15 finns ingen signifikans för F-värde och vi kommer därför inte vidare kommentera 

modellen. 

 

Modell 16 

Modell 16 lämnas utan vidare kommentarer, då F-värdet inte uppvisar någon signifikans. 
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4.3 Sammanfattning regressionsanalys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi utförde Pearsons korrelationstest (se bilaga 8) för att utröna om några av våra variabler var 

korrelerade med varandra. Testet visade att det fanns korrelation mellan kontrollvariablerna, 

mellan de beroende variablerna och även mellan de beroende variablerna och den oberoende 

variabeln. Korrelationstestet visade på att fyra av de beroende variablerna (Bokföring, Kontroll & 

Granskning, Kontrollera siffror  och Rapportering) korrelerar med den oberoende variabeln 

VFU - vilket kan indikera på ett samband mellan variabler i regressionsanalysen.  

 

Vidare gjorde vi multipel linjär regression för respektive beroende variabel, vilket resulterade i 

16 regressionsmodeller, se sammanfattning i tabell 9. Endast tre av dessa modeller visade sig 

vara signifikanta, nämligen Modell 3: Kontroll & Granskning, Modell 8: Administrering och 

Modell 9: Kontrollera siffror. Enbart en modell, Kontrollera siffror, visade på ett signifikant 

samband med VFU - och inte fyra som korrelationstestet indikerade. Lärosäte och Kön visade 

signifikans i alla de tre modellerna, medan Annan erfarenhet visade signifikans i en modell. 

Slutsatserna i kommande kapitel kommer bygga på vårt resultat från regressionsmodellerna, där 

variablerna som är signifikanta i modell 3, 8 och 9 kommer stå i fokus. 

Tabell 9 - Sammanfattning av signifikanta regressionsmodeller 
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5. Slutsats & Diskussion 
 

I detta femte och sista kapitel presenteras de slutsatser som framkommit, kopplat till studiens 

syfte och problematisering. Kapitlet innehåller även praktiska och teoretiska implikationer samt 

förslag till vidare forskning.   

 

5.1 Slutsats 

Syftet med studien är att utforska hur VFU påverkar redovisnings- och revisionsstudenters 

uppfattningar om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. Tidigare forskning på 

området har kunnat identifiera vissa samband mellan VFU och redovisnings- och 

revisionsstudenters uppfattningar om revisorns arbetsuppgifter, roller och ansvar. Vår slutsats 

blir dock att VFU inte tycks ha någon större påverkan på redovisnings- och revisionsstudenters 

uppfattningar om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. 

  

Det finns en antydan i vårt resultat att de redovisnings- och revisionsstudenter som haft VFU på 

en revisionsbyrå har en mer överensstämmande uppfattning, med de i studien tillfrågade 

revisorsassistenterna, kring revisorsassistentens arbetsuppgift Kontrollera siffror än vår 

kontrollgrupp. Det innebär att VFU-studenterna har bättre överensstämmelse med 

revisorsassistenternas svar. Arbetsuppgiften Kontrollera siffror som vi identifierade i vår 

förstudie anses av revisorsassistenterna utgöra relativt stor del av revisorsassistentens arbetsdag. 

Det går emot den tidigare forskningen som gjorts på området (Broberg, 2013a; 2013b; Agevall et 

al., 2015) vilka antyder att revisorns arbete är mer socialt och utåtriktat och att som student, utan 

tidigare erfarenhet av revisionsbranschen, kan en felaktig uppfattning vara att arbetet som revisor 

innebär en fyrkantig vardag som består av att kontrollera siffror. Visserligen har Broberg (2013a; 

2013b) och Agevall et al. (2015) gjort sina studier kring en revisors arbetsuppgifter, men i vår 

studie är det VFU-studenternas uppfattning och revisorsassistenternas upplevelse att Kontrollera 

siffror är det som revisorsassistenterna gör om dagarna. VFU-studenterna borde enligt Barnett 

(2012), Broberg (2013a; 2013b) och Agevall et al. (2015) studier haft en bättre uppfattning om 

att det inte är det som en revisor har som arbetsuppgift – men så är inte fallet i vår studie. Även 

Annan erfarenhet av yrket, såsom anhörigs/bekantas kunskap om revision, tycks ha en påverkan 

på redovisnings- och revisionsstudenters uppfattningar om att Kontrollera siffror. En anledning 

till att både VFU och Annan erfarenhet visade sig ha påverkan på uppfattningarna om 

revisorsassistenters arbetsuppgift Kontrollera siffror kan vara problematiken med 

företagshemligheter (Anderson-Gough, 2002). Vi antar att detsamma gäller för den tystnadsplikt 

som råder för byrån gällande dess klient. Det kan vara så att som VFU-student får denne bara 
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vara med och kontrollera siffrorna, utan att kunna knyta specifika klienter till dessa uppgifter. 

Om det istället är så att en anhörig/bekant arbetar inom revisionsbranschen, antar vi att 

arbetsuppgiften Kontrollera siffror är den de talar mest om – just för att inte avslöja någon 

information om klienter. 

  

Att VFU inte får större genomslag i vår studie kan bero på den komplexitet som såväl yrket i sig 

uppvisar, men även socialiseringsprocessens implicita delar (Ali et al., 2008) – vilka kan vara 

svåra att sätta sig in i utan en längre tids VFU. Enligt Ali et al. (2008) behöver VFU-tiden sträcka 

sig över sex månader för att ge studenterna bättre förståelse för yrket, och därmed minska 

förväntnings-realitetsgapet. En kortare VFU-period kan alltså vara ytterligare en anledning till att 

VFU-studenterna, i studien, enbart har en bättre uppfattning om revisorsassistentens 

arbetsuppgift Kontrollera siffror än kontrollgruppen. Normalfallet vid de undersökta lärosätena 

är en VFU-period om 5-10 veckor (7,5 hp. respektive 15 hp. fördelat på 5 dagar i veckan), med 

Högskolan i Kristianstad som undantag då de har en VFU om 22,5 hp. (fördelat på 1-3 dagar i 

veckan). Kontrollera siffror kanske anses vara den ”enklaste” delen att introducera VFU-

studenten på för den korta tidsperiod de ska vara på revisionsbyrån. Den korta VFU-tiden som 

lärosätena idag erbjuder kan även vara anledningen till att redovisnings- och 

revisionsstudenterna inte har någon signifikant uppfattning alls om revisorsassistenters roller och 

ansvar. VFU-studenterna har inte möjlighet under denna tid att få tillräcklig insyn i 

socialiseringsprocessen (Biesta, 2010) och yrkesrollen för att få någon uppfattning om roller och 

ansvar. 

  

Ytterligare en slutsats som vi kan dra är att uppfattningarna hos redovisnings- och 

revisionsstudenterna gällande arbetsuppgifter skiljer sig åt beroende på vilket lärosäte de studerar 

vid. Vi kan inte uttala oss om vad det är vid de olika lärosätena som ligger till grund för 

skillnaderna. Vi kan tänka oss att det möjligen kan bero på variationerna i upplägg av 

grundutbildning eller VFU-kurs. De lärosäten som har signifikans i våra modeller representerar 

både civilekonomprogrammet och ekonomprogrammet, så det kan inte antas att någon av de två 

utbildningarna är bättre än den andra. Högskolan i Kristianstad (2013), Örebro (2013) och Luleå 

Tekniska Universitet (2015) är överens om att VFU ska lära studenter mer om det praktiska 

innehållet i den framtida yrkesrollen genom att aktivt delta i verksamheten under ett antal 

veckor. Vår studie visar dock på att det finns skillnader mellan universiteten och högskolorna. 

Det kan bero på att utbildningarna i sig ser väldigt olika ut och/eller att VFU-kurserna skiljer sig 

åt. Egentligen behöver det inte vara skillnaderna i grundutbildningarna, VFU-kurserna eller 

revisionsbyråerna där VFU:n är förlagd som påverkar skillnaderna i uppfattningarna hos våra 

respondenter. Vi kan - med hänvisning till Sarens & Lamboglias (2014) studie om att vissa 
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karaktärsdrag är bättre lämpade för vissa yrken - anta att VFU-studenten inte alltid ”passar” in i 

yrket. Enligt Barnett (2012) är teamwork en högt värderad färdighet inom revisionsyrket, och 

Broberg (2013a; 2013b) poängterar att revisorsrollen passar en individ som klarar att hålla 

många bollar i luften samt är social och utåtriktad. Därmed  antar vi att individen kan ha svårt att 

applicera socialiseringsprocessen beroende på personliga karaktärsdrag. Vår studie indikerar 

även att genus spelar in på hur överensstämmande uppfattningar våra respondenter uppvisar, 

vilket går stick i stäv med Öhman et al. (2006) påstående om genus. Vi kan enbart uttala oss om 

att det finns en skillnad då det visade sig att både männen och kvinnorna hade överensstämmelse, 

fast i olika modeller.  

  

En annan intressant faktor är hur många respondentsvar vi kodat med ingen uppfattning. Det 

bekräftas visserligen av Phillips & Crain (1996) att en del av förväntnings-realitetsgapet inte 

springer ur orealistiska uppfattningar, utan att studenterna helt enkelt inte har någon uppfattning. 

Hermanson et al. (2005) poängterar att VFU kan vara ett sätt för företag att rekrytera studenter 

framför att använda det som ett verktyg att förbereda studenterna på det kommande arbetslivet. 

Vi kan se en möjlighet att det större antalet ingen uppfattning även hos VFU-studenterna kan 

bero på att även studenterna i första hand använder VFU som ett sätt att få in foten hos en 

arbetsgivare, och i andra hand för att applicera sin teoretiska kunskap i praktiken. 

  

Resultat från vår studie grundar sig på en svag förklaringsgrad, vilket innebär att vi enbart 

lyckats identifiera ett fåtal variabler som påverkar redovisnings- och revisionsstudenters 

uppfattningar om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. Utgångspunkten till vår 

studie togs i befintlig teori om revisorns arbetsuppgifter, roller och ansvar - vilket gör att vi 

måste ställa oss frågan om vi genomförde mätningen på ett felaktigt sätt eller om vi tog avstamp 

i fel teorier. Vi har i vår studie inte tagit hänsyn till det faktum att olika lärosäten har olika 

upplägg av sina VFU-kurser - vilket i sin tur kan innebära faktorer som kan förklara skillnaderna 

mellan grupperna bättre. Det kanske inte är uppfattningarna om arbetsuppgifter, roller och ansvar 

som förändras, utan andra aspekter inom yrket revisorassistent? För att få möjlighet till inblick i 

en revisorsassistents arbete är handledaren på VFU-platsen en viktig aktör (Danielsson, 2012,5), 

eller rentav handledaren vid lärosätet som har kontakt med VFU-platsen och därmed “lägger 

ribban” för vad som ska vara med i VFU-kursen. Det är ingenting vi i förväg funderade över, och 

som därmed inte tagits hänsyn till i vår studie. Som Sarens & Lamboglia (2014) antydde spelar 

en individs karaktär en stor roll för hur väl hen passar för ett yrke, i vårt fall kan respondenterna 

vara mer eller mindre passande för att arbeta som revisorsassistent. Hur väl studenten uppfattar 

yrket kan även bero på dennes studieförmåga och kapacitet att fånga upp kunskap. Hur väl 

studenter passar för yrket, samt hur höga deras studieprestationer är, har vi inte tagit hänsyn till 
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men kan vi anta skulle kunna ge en högre förklaringsgrad i våra regressionsmodeller. Det verkar 

som att lärosätet där studenten studerar spelar viss roll för hur revisorsassistentens yrke 

uppfattas. Vi kan ponera att lärosätena kan ha olika kurslitteratur och föreläsares kvalitet kan 

variera, vilket i sin tur kan vara en förklaring.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att VFU inte har någon större påverkan på redovisnings- och 

revisionsstudenters uppfattningar om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. 

Däremot antyder vår studie att det finns skillnader i redovisnings- och revisionsstudenternas 

uppfattningar gällande revisorsassistenters arbetsuppgifter mellan de olika lärosätena som 

erbjuder VFU inom ramen för ekonomutbildningen. VFU tycks ha en liten påverkan på VFU-

studenters uppfattningar om revisorsassistentens arbetsuppgift Kontrollera siffror, vilket visas 

med en streckad linje i figur 3 nedan. Den streckade linjen indikerar på ett svagt samband mellan 

VFU och redovisnings- och revisionsstudenters uppfattningar om revisorsassistenters 

arbetsuppgifter (Kontrollera siffror). Det är en skillnad gentemot den modell som vi 

konstruerade i stycke 2.4 efter att enbart gått igenom den tidigare forskningen. Där visades 

sambandet mellan VFU och uppfattningarna gällande revisorsassistenters arbetsuppgifter med en 

fet pil. Det innebär att vi nu, efter att ha studerat vår empiriska resultat, ser ett svagare samband 

mellan dessa två variabler. Vi har inte kunnat hitta några samband mellan redovisnings- och 

revisionsstudenters uppfattningar om revisorsassistenters roller och ansvar i vårt empiriska 

resultat. Därmed har vi tagit bort de pilar som i vår tidigare modell symboliserade ett litet 

samband mellan VFU och uppfattningarna om revisorsassistenters roller och ansvar, eftersom 

vår studie antyder att inget samband finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 - Modell utifrån studiens resultat 
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5.2 Praktiska implikationer/Egna reflektioner  

Idag är det en stor efterfrågan bland våra medstudenter på just VFU vid teoretiska utbildningar. 

Vår studie indikerar dock på att VFU inte tycks ha någon påverkan på redovisnings- och 

revisionsstudenters uppfattningar om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. Det 

kan vara en implikation om att VFU inte gör någon större skillnad i redovisnings- och 

revisionsstudenters uppfattning om sitt kommande yrke. Det kanske är dags att ställa effekterna 

av VFU mot nyttan av VFU. I dagsläget inleds anställningen som revisionsassistent – framförallt 

på Big4 – med ett antal utbildningsveckor där de nyanställda introduceras till yrket och 

revisionsprocessens olika delar. Det vill säga, de nyanställda förväntas inte ha praktiska 

förkunskaper om revision. VFU som kurs kan behöva ses över och få en annan form och ett 

annat upplägg. Det kanske behöver fokuseras på den första yrkesrollen som redovisnings- och 

revisionsstudenten kliver in i – revisorsassistent.  

 

Istället för att ha VFU - eller som komplettering till VFU - kan ett tillvägagångssätt för att 

minska förväntnings-realitetsgapet vara att lärosäten inför mer praktiska övningar och case samt 

seminarium, för redovisnings- och revisionsstudenter, tillsammans med yrkesverksamma och 

fackligt anställda. Genom att träffa flertalet olika människor och företag inom olika branscher 

kan det ge redovisnings- och revisionsstudenterna en mer realistisk bild av vad utbildningen kan 

leda till för typ av yrken. Om lärosäten väljer att fortsatt erbjuda VFU så kanske en nationell 

satsning kring utformningen av VFU-kurserna ska undersökas – så VFU-studenter vid olika 

lärosäten kan förvänta sig att få ut samma lärdomar av en VFU-kurs, oavsett lärosäte. Det kan då 

vara viktigt att ha i åtanke att även handledarna vid respektive VFU-plats bör genomgå en 

utbildning för att ge möjlighet till likställd VFU för samtliga studenter, oavsett geografisk 

placering. Frågan som uppstår är om revisionsbyråerna ser mer kostnad än nytta för egen del, 

och därmed undviker att ta emot VFU-studenter.  

5.3 Förslag till vidare forskning 

Vår studie var begränsad till 20 veckor och fick därmed anpassas efter den tid som fanns till 

förfogande. Om mer tid hade funnits att tillgå hade det varit intressant att göra en longitudinell 

studie, med samma utgångspunkt och karaktär som vår. En longitudinell studie - utan 

kontrollgrupp, där studenternas uppfattningar mäts före och efter VFU - hade underlättat för att 

utforska hur VFU påverkar redovisnings- och revisionsstudenternas uppfattningar om 

revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar. 

 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att bygga vidare på vår kvantitativa studie och 

istället se hur VFU påverkar anställningsbarheten av redovisnings- och revisionsstudenter. Även 
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om vi i vår studie kan konstatera att VFU inte har någon större påverkan på redovisnings- och 

revisionsstudenters uppfattningar om revisorsassistentens arbetsuppgifter, roller och ansvar, så 

kanske VFU leder till arbete efter examen?  

 

Vårt sista förslag till vidare forskning är att utforska vad det är som gör att redovisnings- och 

revisionsstudenter inte får bättre uppfattningar om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och 

ansvar. Här skulle en kvalitativ studie vara lämplig och då rikta in sig på VFU-studenternas 

handledare på revisionsbyråerna. Genom att intervjua handledarna så skulle forskaren eventuellt 

kunna hitta anledningar till att VFU-studenten inte får bättre uppfattningar om 

revisorsassistentyrket. Kommer VFU-studenten nära upplevelsen att arbeta som revisorsassistent 

eller kommer faktorer som exempelvis tystnadsplikt, för kort tid för VFU, studentens karaktär 

samt förförståelse påverka lärandet? Det får framtida forskning utvisa.   
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- Högskolan i Jönköping 

- Högskolan i Kristianstad 

- Luleå Tekniska Högskola 

- Mittuniversitetet 

- Mälardalens Högskola 

- Umeå Universitet 

- Örebro Universitet 

- Annat 

(öppet svar) 

 

  



4. Vilket program läser du? 

- Ekonomprogram 

- Civilekonom 

- Annat 

 

5. Har du läst någon form av redovisnings- och/eller revisionsinriktning i samband med din 

ekonomutbildning? 

- Ja 

- Nej 

-> Svarar respondenten “Ja” fortsätter enkäten på fråga 6 

-> Svarar respondenten “Nej” så avslutas enkäten 

 

6. Uppfyller din utbildning revisorsnämndens krav på teoretiska kurser efter avslutade 

studier? 

Om du är osäker kan du titta på revisorsnämndens hemsida: 

http://www.revisorsnamnden.se/bli_revisor/utbildning.html 

- Ja 

- Nej 

- Vet ej 

-> Svarar respondenten “Ja” fortsätter enkäten på fråga 7 

-> Svarar respondenten “Nej” eller “Vet ej” fortsätter enkäten på fråga 9 

 

7. Har du läst till något/några ämnen utöver de som ingår i programmet för att uppfylla 

kraven? 

- Ja 

- Nej 

-> Svarar respondenten “Ja” fortsätter enkäten på fråga 8 

-> Svarar respondenten “Nej” fortsätter enkäten på fråga 9 

 

8. Vilket eller vilka ämnen har du läst till för att uppfylla revisorsnämndens krav? 

(öppet svar) 

 

9. Har du haft någon form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik i samband  

med din ekonomutbildning? 

- Ja 

- Nej 

-> Svarar respondenten “Ja” fortsätter enkäten på fråga 10 

-> Svarar respondenten “Nej” fortsätter enkäten på fråga 12 

 

http://www.revisorsnamnden.se/bli_revisor/utbildning.html


 

10. Genomfördes denna på en revisionsbyrå? 

- Ja 

- Nej 

 

11. Vid vilken byrå? 

(öppet svar) 

 

12. Har du på något sätt arbetat, eller arbetar du för närvarande, inom revisionsbranschen 

(bortse från eventuell VFU eller praktik)? 

- Ja 

- Nej 

 

13. Har du förälder/nära bekant som arbetar inom revisionsbranschen? 

- Ja 

- Nej  

 

14. Hur stor del av sitt arbete lägger en revisorsassistent på följande arbetsuppgifter? 

(Värdera varje arbetsuppgift på en skala 1-6, där 1 står för “mycket liten utsträckning” och 6 

står för “mycket stor utsträckning”) 

 

 1 2 3 4 5 6 

Bokföring för klients räkning       

Uppdatera dokument om klienten och dess verksamhet       

Kontroll/granskning av olika delar i revisionsprocessen       

Processintervjuer vid stora uppdrag (för att klargöra hur rutiner följs hos kund)       

Processintervjuer vid små uppdrag (för att klargöra hur rutiner följs hos kund)       

Kommunikation (internt och externt; mail, telefonsamtal, feedback, fysiska möten, m.m.)       

Förberedelse/planering av som egen del av revisionsprocessen       

Administrering       

Kontrollera siffror som använts vid granskningen gentemot siffrorna i årsredovisningen       

Deklaration för klients räkning       

Dokumentering av slutförd revisionsdel       

Rapportering till klientens ledning       

Arkivering (skriva ut dokument, sätta in i pärmar, m.m.)       

 



 

15. Vad tror du en revisorsassistent har för huvudsakliga roller under första anställningsåret. 

(Skriv kortfattat, max 100 tecken per alternativ) 

(öppet svar) 

 

16. När får en revisorsassistent börja ta eget ansvar för en del av revisionsprocessen? 

- Redan från början 

- Efter 6 månader 

- Efter 1 år 

- Efter att ha klarat av ett på förhand bestämt antal uppgifter 

- Efter internt kunskapsprov 

- Ingen uppfattning 

 

17. Vilken grad av ansvar vilar på revisionsassistenten för det arbete de utför (under första 

anställningsåret)? 

- Alla planering av revisorsassistentens revisionsdel utförs av överordnad, som sedan 

beordrar revisorsassistenten att utföra uppgifter på ett förbestämt sätt 

- Planeringen av arbetet med tilldelad revisionsdel ska godkännas av överordnad innan 

det utförs 

- Revisorsassistenten får själv planera hur tilldelad revisionsdel ska utföras, färdig 

uppgift måste sedan godkännas av överordnad 

- Revisorsassistenten får själv planera hur tilldelad revisionsdel ska utföras, och själv ta 

ansvar för att arbetet utförts på ett korrekt sätt 

- Ingen uppfattning 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 7 

- Initial inbjudan till enkäten samt påminnelser 

 

Enkäten: 2015-03-30 

(Till studenterna vid Högskolan i Kristianstad nådde samma meddelande ut 2015-04-01) 

 

Vad innebär det att arbeta som revisorsassistent? 

 

Hej! 

 

Vi heter Lina Rosqvist och Annette Björk, och går fjärde året på civilekonomprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Vi håller på att skriva vårt examensarbete, och studien kommer 

behandla studenters uppfattning kring hur det är att arbeta som revisorsassistent. 

 

Det hela startade med en diskussion kring hur vi saknar en praktisk del av vår utbildning, och 

mynnade ut i att vi vill se om de studenter som haft VFU på en revisionsbyrå har en bättre 

uppfattning av vad en revisorsassistent har för arbetsuppgifter, roller och ansvar. 

  

 

Vi vore tacksamma för Din hjälp och hoppas att Du har möjlighet att ta dig tid att besvara 

enkäten. 

Klicka nu på länken nedan  

 

https://sv.surveymonkey.com/s/N9JXVWD 

 

  

https://sv.surveymonkey.com/s/N9JXVWD


 

 

Påminnelse: 2015-04-07, 2015-04-10, 2015-04-17 och 2015-04-21 
 

Vad innebär det att arbeta som revisorsassistent? 

 

Hej! 

 

Vi kontaktade dig nyligen om en enkät och vill påminna dig om att vi behöver hjälp 

med vår studie kring studenters uppfattning om revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och 

ansvar. Har du redan fyllt i enkäten i sin helhet, ber vi dig bortse från det här mailet. 

 

Enkäten kan du nå via https://sv.surveymonkey.com/s/N9JXVWD och återigen vore vi 

tacksamma om du vill ta dig tid att hjälpa oss genom att dela med dig om dina uppfattningar 

kring att arbeta som revisorsassistent. Beroende på om du uppfyller våra kriterier eller inte, så 

tar enkäten på sin höjd 10 minuter att fylla i. Alla svar är helt anonyma, deltagandet är 

frivilligt och ni kan när som helst välja att lämna studien. 

 

Med vänliga hälsningar Lina & Annette 

Civilekonomprogrammet, Linköpings Universitet 

 

 

 

 

  

https://sv.surveymonkey.com/s/N9JXVWD


Bilaga 8 

- Pearsons korrelationsmatris 
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