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Förord 
 

Att skriva ett examensarbete är som att åka ett Vasalopp. Det är jobbigt, plågsamt 
och tar lång tid, men det ger en härlig känsla och tillfredsställelse när du är i mål. Du 

tar dig an utmaningen med en skräckblandad förtjusning och vid startlinjen är du 
nervös om din tidigare träning verkligen är tillräcklig. Även om du planerat ditt lopp 
noggrant är det lätt att gå ut med för hög utgångsfart och dra på sig alltför mycket 
mjölksyra tidigt i loppet. Går du däremot ut alltför långsamt krävs det en vass spurt 
för att hinna i mål innan repet dras. Det finns många hinder längs vägen och det är 
lätt att du får grus under skidorna eller möts av en snöstorm. Därför är det med en 

enorm glädje och stolthet som vi idag befinner oss innanför målfållan och kan skriva 
dessa ord och dela med oss av vår resa. 

 
För att klara av ett lopp likt detta behöver du ett bra serviceteam som förser dig med 

bra glid under skidorna och som ser till att du inte åker vilse längs vägen. Vi vill 
därför passa på att rikta ett stort tack till alla som vart med och gjort denna resa 
möjlig. Vi vill framförallt tacka våra hängivna handledare Pernilla Broberg och 

Timurs Umans som hjälpt oss framåt genom värdefull feedback, inspiration och kritik. 
För sina givande kommentarer och nya infallsvinklar vill vi även tacka vår 

examinator/medbedömare Sven-Olof Yrjö Collin. 
 

Ett speciellt tack riktas till alla de studenter och revisorsassistenter som deltagit i 
undersökningen och besvarat våra frågor. Ett varmt tack riktas också till våra 
opponenter som bidragit med användbara synpunkter och diskussioner under 

seminarierna. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla våra nära och kära som stöttat oss under resans gång.  
 

Utan er hade denna studie inte varit möjlig. 
 

 
 

 
 

Växjö, 2014-05-21 
 

 

 

 

Dennis Karlsson     Adam Westerlund 
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Sammanfattning 

Examensarbete - civilekonomprogrammet. Ekonomihögskolan vid 
Linnéuniversitetet, VT14 

Författare: Dennis Karlsson och Adam Westerlund 
Handledare: Pernilla Broberg och Timurs Umans 
Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 
Titel: Förväntningsgap och socialisering – En studie om studenters och 
revisorsassistenters kunskaper och förväntningar om revisionens gällande regler och 
praxis 

Bakgrund och problemdiskussion: Ända sedan Liggio (1974) myntade uttrycket the 
audit expectation gap, förväntningsgapet, har detta fenomen undersökts av flertalet 
forskare som kommit fram till att det är ett utbrett problem runt om i världen. 
Felaktiga förväntningar på revisorn och dennes arbete kan vara till stor skada då det 
försämrar förtroendet för revisorsprofessionen och leder till mer kritik mot branschen. 
Som lösning föreslås ofta utbildning för både revisorer och deras intressenter, men 
något som inte studerats lika utbrett är hur utbildningen ser ut för de blivande 
revisorerna, d.v.s. ekonomistudenter och revisorsassistenter, och hur utbildningen på 
universiteten/högskolorna och arbetsplatserna påverkar deras kunskaper och 
förväntningsgap. 

Syfte: Studiens syfte är att förklara hur förväntningsgapet mellan blivande revisorer, 
d.v.s. studenter samt revisorsassistenter, och revisionens gällande regler och praxis ser 
ut. 

Metod: Studien utgår delvis från befintlig litteratur som finns inom 
forskningsområdena för förväntningsgapet och socialiseringen m.m., men då tidigare 
forskning för de blivande revisorerna är begränsad kan vi dock inte att helt utgå från 
befintlig teori, istället utvecklas en egen modell genom både kvantitativa och 
kvalitativa undersökningar. 

Resultat och slutsatser: Denna studie har bekräftat att det existerar ett 
förväntningsgap mellan blivande revisorer och revisionens gällande regler och praxis. 
Vårt huvudsakliga bidrag är vår modell som påvisar vilka faktorer som har en 
påverkan på detta förväntningsgap där de tre mest framträdande faktorerna var 
universitetens utbildningsform, årskurs och ålder. Studenterna som undervisas med 
utbildningsformen WIL hade genomgående högre kunskaper om revision än 
studenterna på en traditionell teoretisk utbildningsform. Studien påvisar att de 
enskilda revisionsbyråernas socialiseringsprocesser inte har någon påverkan på 
respektive byrås revisorsassistenter gap. Som lösning för att minska 
förväntningsgapet för blivande revisorer föreslås ytterligare kvalitativ utbildning. 
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Abstract 

 

Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at 
the Linneaus University, 2014. 

Authors: Dennis Karlsson and Adam Westerlund 
Supervisors: Pernilla Broberg and Timurs Umans 
Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 
Title: The audit expectation gap and socialization – a study on students and auditor 
assistants knowledge and expectations concerning current regulations and practices. 
 
Background and problem: Ever since Liggio (1974) introduced the concept of the 
audit expectation gap it has been examined by several scholars who reached the 
conclusion that it’s a wide spread problem around the world. Incorrect expectations of 
the job can create a lot of damage since it decreases the trust and leads to more 
criticism towards the audit profession. Education for both auditors and stakeholders 
has been suggested as a solution, however, something that hasn’t been investigated as 
thoroughly is the education for future auditors, i.e. students and auditor assistants, and 
how the education at both the university and the workplace affects their knowledge 
and expectation gap.   
 
Purpose: The purpose of this study is to describe the audit expectation gap of future 
auditors, i.e. students and auditor assistants, concerning current regulations and 
practices. 
 
Method: The study was to some extent based on previous research about the audit 
expectation gap and socialization process etc., however, since the research is limited 
we developed our own model on both quantitative and qualitative research. 
 
Results and conclusions: This study confirms the existence of an audit expectation 
gap for future auditors concerning current regulations and practices. Our main 
contribution is our model that shows factors which has an affect the gap. The three 
most prominent factors are type of education, grade and age. Throughout this study 
students’ with work integrated learning showed greater knowledge than those with 
traditional theoretical education. The findings prove that the different audit firms’ 
socialization processes don’t affect the knowledge of their audit assistants. As a 
solution to bridge the gap for future auditors we suggest additional qualitative 
education. 
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Kapitel 1. Inledning 
 

Detta kapitel syftar till att presentera ämnet och behandlar bakgrunden till revision 

och vilken roll och funktion revisorn har för företagen. Denna redogörelse leder oss 

in på vad förväntningsgapet inom revision är, vilket i sin tur för oss in på vår 

problemdiskussion där tidigare forskning beträffande förväntningsgapet diskuteras. 

Argument förs fram om varför det är viktigt att undersöka just detta och hur denna 

studie kan bidra med en ny dimension till forskningsområdet. Detta mynnar ut i en 

problemformulering och därefter behandlas syftet med vår studie. Avslutningsvis 

presenteras arbetets fortsatta disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
Redan som barn visste Pelle att en polis fångar tjuvar, en brandman släcker bränder 

och en snickare hamrar och spikar, men vid denna tidpunkt hade han nog ingen aning 

om vad en revisor gör. Men allt eftersom åren gick utvecklade Pelle ett intresse för 

ekonomi och han valde att ansöka om en plats på civilekonomprogrammet vid ett 

respekterat universitet. Under de två första åren fick Pelle och hans klasskamrater en 

grundläggande utbildning i ekonomi och ett av de ämnen som studerades var 

redovisning, vilket var det område han själv ansåg passade honom bäst. Detta gjorde 

att Pelle senare valde just redovisning som inriktning inför de avslutande två åren på 

utbildningen. Genom olika kurser på redovisningsinriktningen kom Pelle för första 

gången på riktigt i kontakt med revision, där bl.a. en professor framställde revisorn 

som ekonomins ”ädla riddare som försvarar den fria marknadsekonomin på sin vita 

springare”1. För första gången insåg Pelle också att redovisning och revision inte är 

samma sak, men han hade alltjämt svårt att definiera skillnaden. Efter nästan fyra år 

av universitetsstudier har Pelle och några av hans klasskamrater fortfarande svårt att 

beskriva vem revisorn är och vad denne egentligen gör på arbetet. Vissa av dem tror 

att revisorer bokför och gör företagens redovisning, medan andra tror att revisorn är 

en myndighetsliknande person och en tråkig ”räknenisse”. Denna skeva bild får Pelle 

att tveka inför valet av yrke och om revisorsyrket verkligen är något för honom. Han 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sven-Olof Yrjö Collin, professor i företagsekonomi med inriktning på bolagsstyrning och redovisning, 
Linnéuniversitetet (2014). Växjö, seminarium 23 april. 
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har ju trots allt, även efter fyra år av universitetsstudier, egentligen inte lärt sig något 

om revision och vem revisorn är. 

 

Att gå från att vara student till arbetstagare i det verkliga yrkeslivet innebär en stor 

förändring och denna omställning kan vara svår att gå igenom, speciellt om det finns 

en skillnad i studentens förväntningar och hur realiteten sedan ser ut. Under 2014 

beräknas drygt 6 000 studenter ta sin ekonomexamen i Sverige (Saco, 2011) och 

samtidigt räknar revisionsbranschens Big 42 med att anställa ungefär 1 000 nya 

medarbetare under året (Marténg, 2014). Merparten av dessa kommer att anställas 

direkt från universitet och högskolor runt om i landet (Marténg, 2014), vilket alltså 

innebär att en relativt stor andel av de nyexaminerade ekonomistudenterna kommer 

att befinna sig inom revisionsbranschen inom en snar framtid. Frågan är dock om 

dessa studenter egentligen vet vad de ger sig in på när de satsar på en karriär inom 

revisionsbranschen. Vet de verkligen, till skillnad mot Pelle, vad en revisor gör och 

vilka kunskaper samt egenskaper som krävs för arbetet? 

 

Det är långt ifrån säkert att en nyexaminerad ekonom klarar av att svara på de 

ovanstående frågorna. Faktum är att redovisningsutbildning3 på universitetsnivå har 

kritiserats ända sedan mitten av 80-talet av redovisningsorgan, arbetsgivare och 

akademiker för att inte ge studenter de kompetenser som krävs för ett arbete inom 

revisionsbranschen (Burnett, 2003). Dessa parter har också krävt att 

redovisningsutbildningen skall ändras för att rätta till upplevda brister och för att 

bättre anpassas till dagens moderna, tekniskt krävande och snabbförändrande 

affärsmiljö. Redovisningsutbildningen är för närvarande inte utformad på ett bra sätt 

för att förse studenterna med rätt kunskaper, förväntningar och en korrekt bild av 

revisionsbranschen inför en kommande karriär (Bui och Porter, 2010).  
 

Vad består då revisorns arbetsuppgifter av? Detta är säkerligen en fråga som även 

många ekonomistudenter ställer sig inför valet av framtida karriär. Enligt 

Aktiebolagslagen (2005:551) består revisorns uppgifter bl.a. av att granska företags 

årsredovisningar, bokslut och styrelsen och VD:ns förvaltning, att uttala sig om 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Big 4 är en gemensam benämning för revisionsbranschens för närvarande fyra största byråer: Deloitte, PwC, EY 
och KPMG. Denna beteckning kommer att användas kontinuerligt genom arbetet. 
3 För att bli revisor krävs teoretisk och praktisk utbildning. De flesta som vill arbeta som revisor väljer då att läsa 
en redovisningsutbildning, vilken måste innehålla ett antal specifika kurser för att uppfylla revisorsnämndens krav 
för att bli revisor. Dessa kurser och krav går att hitta på revisorsnämndens hemsida (2014) och i RNFS (1996:1). 
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informationen ger en rättvisande bild och om årsredovisningen är upprättad enligt 

årsredovisningslagen, att lämna in revisionsberättelsen till bolagsstämman och att 

rapportera till revisionsutskottet om viktiga omständigheter och brister som 

framkommit under revisionen. Men på grund av att dagens samhälle blir allt mer 

komplicerat är det svårt att reglera alla situationer som en revisor ställs inför. I dessa 

situationer hänvisar Revisorslagen (2001:883) istället revisorerna att agera på ett sätt 

som överensstämmer med god revisorssed, ett begrepp som dock inte är definierat i 

någon lag utan utformas enligt praxis (Öhman, 2007). Revisorernas allmänna ansvar 

är att agera objektivt och utföra revisionen med kompetens och passande omsorg som 

ingår i yrkesrollen (Warren och Alzola, 2009). Det har dock skett en förändring vad 

gäller revisorers arbetsuppgifter under åren. Enligt Warren och Alzola har 

revisionsyrket idag vidgats genom att revisorerna utför fler arbetsuppgifter än bara 

revision. Dessa nya och förändrade arbetsuppgifter består bl.a. av rådgivning, 

transaktionstjänster, skattekonsultering, juridiska tjänster samt också t.ex. 

marknadsföring av dessa tjänster (Persson, 2013; Broberg, 2013).  
 

Efterfrågan på revision uppkommer från den intressekonflikt som kan uppstå mellan 

intressenter och företagsledare (Salehi, 2011). Denna intressekonflikt, vilken kallas 

agentproblemet, uppstår då det finns informationsasymmetri mellan agenterna, i detta 

fall företagsledarna, och principalerna, d.v.s. intressenterna (Fama, 1980). Dessa 

intressenter är i första hand bolagets ägare, kunder och leverantörer, men det kan 

också röra sig om olika myndigheter och allmänheten (Thomasson et al, 2010). 

Företagsledarna har av naturliga skäl tillgång till mer information om företaget än vad 

dessa intressenter har. Därför måste företagsledningen dela med sig av finansiell 

information, vilket innebär att t.ex. aktiebolag måste ge ut en årsredovisning varje år 

(BFL1999:1078; ÅRL 1995:1553). Intressenterna vill dock kunna känna sig säkra på 

att företagsledningen förmedlar en rättvisande bild av företagets utveckling, d.v.s. att 

informationen är tillförlitlig (Öhman et al., 2006). Därför vill de också enligt Coffee 

(2005) ha en oberoende tredje part med expertkunskaper som genomför denna 

granskning, så att företagsledningen t.ex. inte förskönar siffrorna. En professionell 

revision innebär alltså en oberoende kontroll av bokslut och årsredovisningar samt (i 

Sverige) styrelsens och VD:ns förvaltning (FAR Online, 2006; PwC, 2014; KPMG, 

2014), vilket skapar den trygghet, trovärdighet och säkerhet som företagens 

intressenter söker. Men redovisningsinformationen är inte bara till endera användaren 
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eller tillhandahållaren, utan till båda parter (Ijiri, 1983). Utöver att vara en övervakare 

av förhållandet mellan företagsledare och intressenter (Salehi, 2011) menar Ijiri 

(1983) att revisorn även kan ses som en tredje part som säkerställer ett jämnt flöde av 

den redovisningsinformation som krävs.  
 

Intressenter ska kunna förlita sig på informationen i granskade rapporter när de fattar 

beslut om investeringar och andra frågor som kan ha en direkt påverkan på dem, men 

på grund olika skandaler som skett genom åren har trovärdigheten för revisionspraxis 

blivit försvagad (Salehi, 2011). Exempel på skandaler i Sverige där revisorer varit 

inblandade är t.ex. Prosolvia, Panaxia, Skandia och HQ Bank (Brännström, 2013). 

Skandaler av dessa typer får ofta stor uppmärksamhet i media och minskar förtroendet 

för kapitalmarknaden och bidrar till förtroendekriser för revisionsbranschen (Salehi, 

2011). Revisorsyrket, som tidigare var mycket uppskattat och vars medlemmar varit 

några av de mest trovärdiga, möts idag av större misstro och skepsis och det finns 

krav på att det måste ske en förändring i hur revisionen utförs för att vinna tillbaka 

allmänhetens förtroende (Tackett et al., 2004).  

 

En revisor kan alltså ha väldigt många olika roller och denne får ständigt nya 

uppgifter då revision är en dynamisk process som anpassas efter förändringar i den 

ekonomiska miljön. Dessutom finns det många avancerade begrepp som måste förstås 

och det ställs ofta orimliga förväntningar på vad revisorn skall utföra (Lee et al., 

2009). Allt detta gör att allmänheten vilseleds och brister i förståelse för revisorns 

arbete och att de anser att revisorns arbete är otillräckligt och att de inte presterar på 

önskad nivå (Porter, 1993). Dessa skillnader i förväntningar på revisorn och dennes 

prestationer kallas för the audit expectation gap, förväntningsgapet (Lee et al., 2009; 

Liggio, 1974; Pierce och Kilcommins, 1996; Öhman, 2007). Tidigare forskning om 

förväntningsproblemet är betydande, vilket inte är förvånande med tanke på att 

förväntningsgapet mellan revisorer och användare av finansiella rapporter har funnits 

de senaste 100 åren, även om begreppet har införts på revisionsscenen endast under 

de senaste 30 åren (Salehi, 2011). 
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1.2 Problemdiskussion  
Det finns en utbredd oro över existensen av detta förväntningsgap mellan 

revisionsbranschen och allmänheten (Koh och Woo, 1998). Just termen 

förväntningsgap tillämpades för första gången inom revisionen av Liggio (1974). Han 

definierade detta gap som skillnaden i förväntad prestation mellan revisorer och 

användare av finansiella rapporter. Liggio varnade tidigt för att ett misslyckande av 

att minska förväntningsgapet skulle kunna resultera i att revisionsbranschen skulle bli 

föremål för ytterligare stämningar och ökad kritik. På grund av detta bildades The 

Cohen Commission, kommissionen om revisorernas ansvar, för att utreda om detta 

förväntningsgap verkligen existerade (Koh och Woo, 1998). De drog slutsatsen att ett 

förväntningsgap fanns och att det till stor del berodde på revisionsbranschens 

misslyckande med att reagera och utvecklas tillräckligt snabbt för att hålla jämna steg 

med de snabba förändringarna i affärsmiljön (Wolf et al., 1999). 
 

Det har gjorts flera undersökningar som påvisar att det föreligger ett förväntningsgap 

mellan revisionsbranschen och dess olika intressenter. Porter (1993), Humphrey et al. 

(1993) och Lee et al. (2009) påvisar alla att det förekommer ett stort förväntningsgap 

mellan revisorer och allmänheten angående deras uppfattningar om revisorernas roll, 

funktion och den upplevda prestationen av revisorerna. Det är dock inte bara mellan 

revisorer och allmänheten som det finns ett förväntningsgap. Schelluch (1996) fann 

att användare av finansiella rapporter (t.ex. bankirer, direktörer, aktieägare och 

investerare) också var allmänt missnöjda med revisionsbranschen, särskilt när det 

gällde att göra oberoende granskningar. Något som styrker Schelluchs resultat är att 

flera forskare undersökt samma område och fått liknande resultat, t.ex. Baron et al. 

(1977), Best et al. (2001), Guy och Sullivan (1988), Dixon et al. (2006) och Fadzly 

och Ahmad (2004). 
 

Enligt Lee et al. (2009) försämrar förväntningsgapet förtroendet för 

revisionsbranschen och leder mer kritik mot revisorerna då de inte kan leva upp till 

allmänhetens förväntningar. Dock så hävdar Sikka et al. (1998) att karaktären på de 

olika delarna av förväntningsgapet gör det svårt att eliminera gapet helt. T.ex. är den 

upplevda prestandan av revisorerna en faktor som ständigt förändras och är svår att 
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mäta. Det vore dock möjligt att väsentligen reducera detta prestationsgap4, men inte 

totalt eliminera. Det har också föreslagits en del olika åtgärder som skulle kunna 

minska förväntningsgapet mellan allmänheten, användare av finansiella rapporter och 

revisionsbranschen. Gemensam lösning för många av förslagen är olika former av 

utbildning för dessa parter (Porter och Gowthorpe, 2004; Shaikh och Talha, 2003; 

Humphrey et al., 1993; Porter, 1993; Lee et al., 2009). Det finns dock en del 

motstridiga åsikter huruvida utbildning verkligen kan minska gapet. Några av 

förespråkarna ser utbildningens roll som en grundläggande funktion för att minska 

missuppfattningarna kring revisorns roll och ansvar. Humphrey et al. (1993) och 

Porters (1993) studier visade t.ex. att allmänheten är i behov av utbildning för att 

kunna bilda sig en rimlig bild och förväntning av revisorernas arbetsuppgifter och 

ansvar. Porter och Gowthorpe (2004) fann också att samhället hade orimliga 

förväntningar på revisorerna, framför allt när det gäller revisorernas arbetsuppgifter 

och revisionens omfattning. Utbildning föreslogs även av Pierce och Kilcommins 

(1996), vilka dock inte var helt övertygade om att utbildning löser hela problemet. De 

menade att även om utbildningen säkerligen skulle bidra till att minska 

förväntningsgapet för allmänheten och användare av finansiella rapporter, så är inte 

utbildningen i sig tillräcklig för att lösa alla delar av problemet. De trodde att 

utbildning delvis skulle kunna lösa problematiken med orimliga förväntningar, men 

inte att det skulle åtgärda faktorer som t.ex. undermåliga prestationer. MacDonald 

Kommissionen, en kunglig kommission för den ekonomiska unionen och för 

utvecklingsmöjligheter i Kanada, ansåg också att utbildning inte är en effektiv metod 

för att minska gapet då de från sina undersökningar drog slutsatsen att allmänhetens 

förväntningar ofta är rimliga och uppnåeliga (Pierce och Kilcommins, 1996). 

Revisionsbranschen själva anser dock att en orsak till förväntningsgapet är just 

allmänhetens oförmåga att uppskatta karaktären och begränsningarna av en revision 

och att det enklaste sättet att åtgärda detta är genom utbildning (Wolf et al., 1999). 

Porter och Gowthorpe (2004) rekommenderade också att en ökad utbildning för 

revisorer kan vara ett bra sätt att minska prestationsgapet. De föreslår att ytterligare 

utbildning bör krävas för alla befintliga revisorer och för alla trainees med 

revisionsinriktning för att försäkra sig om att de förstår sitt ansvar enligt lagen och 

vilken standard som förväntas på det arbete de utför. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Prestationsgapet är det gap som finns mellan det ansvar som samhället rimligen kan förvänta sig att revisorerna 
tar och vad revisorerna sedan uppfattas uppnå (Porter, 1993).	  
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För att öka kunskapen kring revision och revisorns ansvar föreslås alltså utbildning 

för både samhället och revisorerna, men hur ser det ut med utbildningen för blivande 

revisorer5, d.v.s. studenter och revisorsassistenter? Bui och Porter (2010) menar att 

det föreligger en skillnad mellan vad de inom revisionsyrket förväntar sig och vad de 

får av examinerade redovisningsstudenter, vilket ger upphov till ett förväntnings- och 

prestationsgap i redovisningsutbildningen. Det finns flera faktorer som bidrar till detta 

gap, bl.a. att revisionsbranschen och akademiker på universiteten har olika syn på vad 

utbildningarna skall innehålla. Medan arbetsgivarna vill ha studenter med solida 

affärskunskaper och teoretiska kunskaper om bokföring anser universiteten att deras 

roll är att utveckla studenternas intellektuella förmåga (Bui och Porter, 2010). Vad 

parterna däremot är överens om är att det inte är universitetens uppgift att ge 

studenterna praktisk träning, det lärs bättre ut direkt inom företagen. Enligt Biesta 

(2008) har utbildning tre huvudsakliga funktioner: att utveckla studenternas 

kompetens och ge dem nya kunskaper, att genom socialisering lära studenter 

befintliga normer och värderingar för att på så sätt få dem att föra vidare kulturer och 

traditioner, och slutligen att göra studenterna mer självständiga och oberoende genom 

att bidra till subjektiva processer. 
 

Det självklara vore om studenters kunnande ökar för varje år och därmed att deras 

förväntningsgap mot revisionsbranschen hela tiden minskar. Frågan är dock om 

förväntningsgapskurvan verkligen är en rakt nedåtgående linje och hur länge denna 

trend håller i sig. När studenterna slutligen kommer ut i arbetslivet och blir en del av 

revisionsyrket finns det nämligen andra faktorer som påverkar deras förväntningar 

kring revisorn och yrket. Detta har att göra med att revisorsyrket klassificeras som en 

profession6 och att dess organisationsstruktur därmed är uppbyggd på ett speciellt sätt 

(jmf t.ex. Broberg, 2013). Professioner överlag använder sig av professional 

bureaucracy, professionell byråkrati, vilken bygger på samordning genom 

standardisering av färdigheter i dess operativa kärna (Mintzberg, 1980). Detta är nära 

besläktat med den indoktrinering som utövas på de anställda, alltså den process 

genom vilken organisatoriska normer förvärvas, och hur t.ex. nyanställda tar in och 

lär sig organisationens normer och standarder (Mintzberg, 1980). Dessa formella och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Blivande revisorer definieras kontinuerligt som studenter och revisorsassistenter genom denna studie. 
6 En profession är en verksamhet som baseras på vetenskaplig forskning och utbildning, därför utgör t.ex. 
ekonomer (revisorer) en profession (Brante, 1988). 
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informella processer där personer förvärvar kunskaper, färdigheter och anlag är något 

som i sin tur kallas för socialisering, vilket gör dem till mer eller mindre effektiva 

medlemmar av ett kollektiv (Weidman, 2001). Det är alltså genom dessa 

socialiseringsprocesser som en anställds attityder och värderingar formas, vilket i sin 

tur påverkar deras förväntningar på arbetet (Mowday et al., 1982; Van Maanen, 

1978). 
 

Påverkan från socialisering sker också inom revisionsyrket eftersom arbetet innebär 

att man jobbar tillsammans med kollegor i team, vilket är något som påverkar en 

individs identitet och självuppfattning (Pentland, 1993; Grey, 1998; Gioia et al., 

2000). Betydande kunskap är inbyggt i revisionsfirmornas system och på så sätt 

skapas även gemensamma bilder av verkligheten och förväntningarna mellan 

teammedlemmarna blir överensstämmande (Broberg, 2013). Kulturen som finns på 

företagen består också av olika former av regler som påvisar vad dess medlemmar 

måste veta, tänka och känna för att uppnå den standard som krävs för få bli en del av 

kollektivet (Czarniawska och Kunda, 2010). Detta gör att enskilda revisorers 

tankebanor kan bli färgade av befintliga förväntningar inom både revisorsteamet, 

revisionsbyrån och revisorsprofessionen (Hellgren och Löwstedt, 1997). Enligt 

Markos och Sridevi (2010) finns det också en större chans att anställda engagerar sig 

och presterar bättre om de uppfattar att det finns en enlighet med arbetet och i 

organisationen med klara mål och visioner o.s.v. Detta resonemang om hur interna 

förväntningar påverkar revisionsarbetet överensstämmer även med Fischers (1996) 

tankegångar, vilket är något som Broberg (2013) kallar för audit firmalization. Audit 

firmalization kan vara ett sätt för revisionsföretagen att socialisera sina anställda och 

behålla sin konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Detta kan observeras när 

revisorer t.ex. säger att metoden som används inom just deras firma är bättre än 

konkurrenternas och de standarder som finns (Broberg, 2013).  
 

Att studenter och revisorsassistenter går igenom olika faser i sitt lärande, t.ex. 

utbildning på grundläggande och avancerad nivå och yrkeserfarenhet med hjälp av 

socialisering och audit firmalization, stämmer också överens med Dreyfus och 

Dreyfus (1980) resonemang om att människor passerar genom fem utvecklingsstadier 

när de förvärvar färdigheter och kunskaper från undervisning, vilka de kallar novis, 

kompetens, yrkeskunnande, expertis och bemästring. De menar också att det är av stor 
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vikt att det finns en medvetenhet kring vilket utvecklingsstadium en individ befinner 

sig i, detta för att läromedel och hjälpmedel ska vara anpassade på rätt nivå för att 

undvika regression till ett lägre stadie och istället underlätta för avancemang uppåt.  

Tidigare forskning har fokuserat på att undersöka förväntningarna mellan 

revisorsyrket och utomstående intressenter, medan denna studie avser undersöka vilka 

faktorer som påverkar kunskaperna och förväntningarna inom (och på gränsen till) 

professionen mellan studenter samt revisorsassistenter och revisionens gällande regler 

och praxis. Det är viktigt att detta eventuella förväntningsgap hålls så litet som 

möjligt, detta för att revisorsprofessionen inte skall förlora sin status och kompetens. 

Precis som Brante (1988) nämner är professionella yrken viktiga för att 

välfärdssamhället skall fungera, därför belönas också de ansvarsfyllda och svåra 

arbetena med hög status och höga löner. Förutom att tjäna pengar är det även viktigt 

för respektive bransch att hålla en hög status för att kunna locka de bästa studenterna 

och medarbetarna. Detta är också viktigt för att kunna behålla kvalitén inom 

professionen (Brante, 1988). Finns det felaktiga förväntningar inom yrket är risken att 

de förlorar sin attraktionskraft och att de blivande revisorerna slutar och byter bransch 

innan de uppnår titeln auktoriserad revisor7, vilket kostar resurser och leder till att 

yrket förlorar duktiga och kompetenta medarbetare (Bui och Porter, 2010). Dean et al. 

(1988) menar också att otillfredsställda förväntningar har ett negativt samband med 

engagemanget för organisationen. Enligt Bui och Porter (2010) är det därför viktigt att 

studenterna är förberedda på vad som väntar dem för att de skall stanna kvar längre 

inom yrket. Det finns också forskning som visar att organisationer som ger mycket 

information och en mer realistisk bild av arbetet innan anställning är bättre på att 

behålla sina anställda och även har högre prestationsnivåer (Dean, 1983). Ges 

studenterna en bra utbildning kan de även bidra med att förväntningsgapet i allmänhet 

minskas då de kan förmedla en mer korrekt bild av yrket. 

 

Genom att använda idéer och resonemang från det förväntningsgap som bl.a. Lee et 

al. (2009), Liggio (1974), Pierce och Kilcommins (1996) och Öhman (2007) menar 

existerar mellan allmänheten samt användare av finansiella rapporter och revisorer är 

det möjligt att undersöka förväntningsgapet mellan studenter samt revisorsassistenter 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Vem som helst får kalla sig revisor, däremot kan inte vem som helst titulera sig för auktoriserad revisor. För att 
bli auktoriserad revisor krävs det minst en kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning, minst fem års 
praktisk utbildning och en högre revisorsexamen. Auktorisation beviljas sedan av revisorsnämnden. (FAR Online, 
2006). 
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och revisionens gällande regler och praxis. Tidigare forskning om förväntningsgapet 

mellan allmänheten och användare av finansiella rapporter och revisorsyrket är 

betydande, men genom att istället undersöka hur gapet ser ut för blivande revisorer 

mot gällande regler och praxis kan vi generera nya infallsvinklar inom ett område som 

inte är lika välstuderat. Vi ser därför att denna studie kan bidra med nya lärdomar om 

förväntningsgapet för studenter samt revisorsassistenter och vilka faktorer som bidrar 

till detta förväntningsgap. Studiens resultat skulle också vara intressant eftersom, som 

tidigare sagts, en relativt stor andel av ekonomistudenter i Sverige i framtiden 

kommer arbeta inom revisionsbranschen, en tuff bransch med höga krav (Öhman, 

2007). 
 

Som tidigare nämnts finns det även faktorer som kan antas påverka förväntningsgapet 

efter studietiden, d.v.s. mellan revisorsassistenter och gällande regler och praxis. 

Enligt litteraturen påverkas en nyanställd starkt av arbetsgivarens värderingar och 

normer m.m., vilket formar dennes arbetssätt och tankebanor. I denna studie kommer 

vi undersöka huruvida detta har en påverkan på förväntningsgapet, alltså undersöka 

om socialisering och audit firmalization påverkar förväntningsgapet när studenterna 

väl blivit en del av revisorsprofessionen. På detta sätt kommer denna studie även 

bidra med kunskaper om socialiseringsprocessens påverkan på revisorsassistenterna 

och deras uppfattningar om revision. Således undersöker vi vilka faktorer som 

påverkar de blivande revisorernas kunskaper och förväntningar beroende på vilket 

utvecklingsstadium de befinner sig i. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur kan förväntningsgapet hos studenter och revisorsassistenter förklaras?  

 

1.4 Syfte 
Med bakgrund till ovanstående problemdiskussion är syftet med denna studie att 

förklara hur förväntningsgapet mellan blivande revisorer, d.v.s. studenter samt 

revisorsassistenter, och revisionens gällande regler och praxis ser ut.	  
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1.5 Disposition 
 

 

 

	  

 
	  

	  

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

 

 

 

 

 
	    

Kapitel 2. Metod 
I det andra kapitlet, studiens metod, presenteras studiens angreppssätt i form av bl.a. 
forskningsansats och kunskapsteoretisk syn. Vi för också ett resonemang kring vald teori 
och avslutar kapitlet med några kritiska synpunkter på våra källor. 
	  

Kapitel 3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges en detaljerad beskrivning av bl.a. revision, förväntningsgapet samt 
socialisering. Kapitlet summeras sedan med en modell som visar vilka faktorer som vi tror 
påverkar blivande revisorers kunskaper och förväntningar. 
	  

Kapitel 4. Empirisk Metod 
I det fjärde kapitlet ges en redogörelse över studiens metodval och tillvägagångssätt i den 
empiriska undersökningen. Studiens operationalisering beskrivs grundligt med fokus på 
den genomförda surveyundersökningen och det förs även diskussioner kring metodkritik 
och forskningsetiska aspekter. 
	  

Kapitel 5. Empiriskt resultat och empirisk analys 
I detta kapitel presenteras resultaten från de genomförda undersökningarna. Enkätsvaren 
redovisas och påståendena används sedan i faktoranalyser där de delas upp i olika 
komponenter, vilka sedan testas i regressionsanalyser med hjälp av SPSS.  
 
	  

Kapitel 6. Slutsatser 
I det sista kapitlet presenterar vi våra slutsatser i förhållande till studiens 
problemformulering och syfte. I slutsatserna inkluderas även teoretiska och praktiska 
implikationer samt förslag till framtida forskning. 
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Kapitel 2. Metod 
	  
I detta kapitel, som behandlar studiens metod, presenteras studiens angreppssätt och 

det som ligger till grund för vår teori. För att ge läsaren en förståelse för hur studien 

kommer att utföras beskrivs och diskuteras det hur kunskapsteoretisk syn, 

forskningsansats och metod har valts och varför. De övergripande teorierna som 

valts för att undersöka forskningsproblemet lyfts också fram och det tydliggörs hur 

dessa har använts för att uppnå studiens syfte. Slutligen diskuteras några kritiska 

aspekter av valda källor. 

 
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Studiens syfte är att förklara förväntningsgapet hos studenter och revisorsassistenter. 

För att skapa en tillförlitlig grund för arbetet och för att svara på 

problemformuleringen måste ett antal motiverade val göras, bland annat val av 

forskningsansats, kunskapsteoretisk syn, teorier och metod (Bryman & Bell, 2005).  

 

2.2 Kunskapsteoretisk syn 
Då syftet med denna studie är att förklara förväntningsgapet hos studenter och 

revisorsassistenter föreföll det för oss att använda en positivistisk kunskapssyn då den 

förespråkar användning av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala 

verkligheten (Bryman och Bell, 2005). Vi ville också genomföra studien på ett 

objektivt sätt och därigenom minska sannolikheten för att våra personliga åsikter och 

värderingar skulle få en påverkan på våra respondenter och således också på studiens 

resultat. 

 

Motsatsen till positivism är hermeneutik, vilket behandlar teorier och metoder vid 

forskning och tolkning av människors beteende (Bryman och Bell, 2005). Det 

hermeneutistiska perspektivet kritiserar den positivistiska synen för att 

värderingsfrihet inte är möjlig att upprätthålla, vilket kan leda till reliabilitets- och 

validitetsproblem (Johansson Lindfors, 1993). Men då hermeneutiken ger en mer 

subjektiv bild, vilket inte är det vi i första hand vill undersöka, valde vi bort detta 
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alternativ. Vi ville istället kunna dra mer generaliserbara slutsatser och återge 

verkligheten så exakt som möjligt. Detta görs bäst genom att använda sig av en 

positivistisk kunskapssyn (Bryman och Bell, 2005). 

 

Positivismen förespråkar också atomism, vilket innebär att helheten skall brytas ned i 

mindre delar och sedan studeras var för sig, medan hermeneutikerna tar ett holistiskt 

perspektiv på verkligheten, d.v.s. att delarna måste förstås i sitt sammanhang 

(Johansson Lindfors, 1993). Enligt positivismen ska vetenskapen vara homogen, 

d.v.s. vetenskapen ska vara uppbyggd på samma sätt (Patel och Davidson, 2003). 

Positivismen förespråkar därför förklaring framför förståelse, alltså att finna kausala 

samband, vilka sedan skall kunna generaliseras (Johansson Lindfors, 1993). Dessa 

forskare har alltså som mål att utveckla kunskap bestående av allmänna lagar av 

kausal natur. Det är en fördel om dessa lagar är formulerade på ett objektivt, 

formaliserat och riktigt språk (Patel och Davidson, 2003). 

 

2.3 Val av forskningsansats 
Studien kommer att utgå från den befintliga litteraturen som finns inom 

forskningsområdena för förväntningsgapet och socialisering m.m., vilken delvis ligger 

till grund för en egen utformad modell som sedan testas genom empiriska 

undersökningar för att få ett resultat som antingen stärker eller minskar modellens 

trovärdighet. Då tidigare forskningen inom studiens område är begränsad går det dock 

inte att helt utgå från befintlig teori, istället utvecklas en egen modell. För att öka 

förståelsen och bredda kunskaperna kring förväntningsgapet genomförs också en 

förundersökning. 

 

I studien används både deduktiv och induktiv forskningsansats, vilket är en 

kombination som med ett ord kallas för en abduktiv ansats (Alvesson och Sköldberg, 

1994; Patel och Davidson, 2003; Johansson Lindfors, 1993). Denna ansats används 

när deduktion och induktion var för sig är för begränsade och definieras som 

förmågan att se mönster och framhäva strukturer (Alvesson och Sköldberg, 1994). 

Enligt Johansson Lindfors (1993) är denna gyllene medelväg processen då forskaren 

växelvis rör sig mellan teori och empiri och på så sätt låter en teoretisk insikt växa 

fram. Utöver att vara en kombination av de deduktiva och induktiva 
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forskningsansatserna tillför den abduktiva ansatsen även ytterligare unika moment där 

det teoretiska ramverket, empiriska undersökningarna samt analyserna utvecklas 

samtidigt (Dubois och Gadde, 2002). 

 

Dubois och Gadde (2002) menar att den abduktiva ansatsen är bra om målsättningen 

med undersökningen är att upptäcka nya saker, variabler, relationer m.m. Därmed 

lämpar sig ansatsen för denna studie då vi utvecklar och testar en modell. Men det 

finns också nackdelar med att använda abduktion, t.ex. om forskaren skulle vara 

påverkad från tidigare upplevelser och forskning (Patel och Davidson, 2003). Vi ser 

dock inte detta som något problem då vi inte tidigare utfört några studier i ämnet och 

inte utövat någon typ av forskning. Valet av abduktion kom också då denna 

forskningsansats minskar risken för att studien blir begränsad, vilket annars är risken 

om endast deduktion eller induktion används (Patel och Davidson, 2003). Vid ett 

abduktivt angreppssätt har problemformuleringen och modellkonstruktionen utöver en 

teoretisk bas också en empirisk grund, vilket minskar risken för att den utvecklade 

kunskapen blir helt fel (Johansson Lindfors, 1993).  Vi anser därför att detta är den 

naturliga metoden för studien för att åstadkomma ett så korrekt resultat som möjligt, 

d.v.s. ett resultat med minsta möjliga felmarginal. 

 

2.4 Val av teorier 
Då det finns begränsat med litteratur som förklarar förväntningsgapet hos studenter 

och revisorsassistenter valde vi att utgå från tidigare litteratur som främst behandlar 

det förväntningsgap som finns mellan revisionsbranschen och dess olika intressenter, 

för att sedan applicera detta på studenterna och revisorsassistenterna. Även tidigare 

litteratur om socialisering används.  
 

Eftersom revisionsyrket är en profession är det uppbyggt på ett speciellt sätt. För att 

förstå denna uppbyggnad och varför det är viktigt för professioner att ha en realistisk 

bild av yrket, alltså att ha ett så litet förväntningsgap som möjligt, valde vi att använda 

oss av professionsteori. En person som förklarar den professionella byråkratin är 

Mintzberg (1980), en professor som även förklarade hur indoktrinering påverkar 

individers utveckling inom professionen. Detta ledde oss sedan in på socialisering och 
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audit firmalization, vilket är processer vi ville undersöka för att se om de hade en 

påverkan på revisorsassistenternas förväntningsgap. 

 

Målet är att kombinera de ovanstående teorierna med Dreyfus och Dreyfus (1980) 

tankegångar kring människor utvecklingsstadier under utbildning för att utveckla en 

modell som visar hur förväntningsgapet förändras och därigenom få ett 

livscykelperspektiv på revisorns resa från första skolåret tills titeln auktoriserad 

revisor uppnås. 

 

2.5 Källkritik 
Vi har försökt att vara väldigt noggranna med varifrån vi hämtat vår information och 

våra källor. Huvudsakligen har vi använt oss av vetenskapliga artiklar, vilka får anses 

som väldigt trovärdiga då de är granskade och godkända av andra forskare. Vi har 

försökt att vara relativt restriktiva med att använda internetbaserade källor, då vi anser 

att dessa i många fall inte är lika pålitliga som de vetenskapliga artiklarna. I de fall vi 

använt oss internetbaserade källor har det varit för att få tag på statistiska siffror, lagar 

och företagsspecifik fakta, vilket inte har gått att finna i de vetenskapliga artiklarna. 

Vi anser dock att de internetbaserade källorna vi valt att använda oss utav, t.ex. 

FAR:s8, Revisorsnämndens, Sacos och Big 4:s hemsidor, får anses som pålitliga. FAR 

representerar regleringen om revision (FAR, 2014b), Revisorsnämnden är svenska 

revisorers tillsynsmyndighet (Revisorsnämnden, 2014), Saco är Sveriges akademikers 

centralorganisation (Saco, 2014) och informationen som är hämtad rån Big 4-

bolagens hemsidor behandlar vad revision är för någonting, den hämtade 

informationen från respektive hemsida berör alltså respektive ledande organisations 

expertområde. 

 

En del av de vetenskapliga artiklar som används är däremot något ålderdomliga, t.ex. 

Liggio (1974) och Porter (1993). Vi ser dock inte detta som något större problem då 

många av de nyare artiklarna hänvisar till just dessa “klassiker”. Deras forskning är 

också väldigt omfattande och berör det förväntningsgap som vi vill utgå från i vår 

studie, vilket gör dem väldigt väsentliga och aktuella för vår undersökning. Vad gäller 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) är en svensk branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer 
och rådgivare och arbetar för att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen (FAR, 2014a). 
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de ålderdomliga artiklarna som behandlar socialisering av nya medlemmar i en 

organisation, exempelvis Feldman (1989) och Fischer (1996), var det svårt att hitta 

nyare artiklar som behandlar just detta ämne. Vi antar att detta kan bero på att 

forskningen inom socialiseringen inte har utvecklats i någon större utsträckning de 

senaste åren.  

 

Något vi också måste ta hänsyn till är att en övervägande del av våra vetenskapliga 

artiklar är av internationell karaktär och att undersökningarna gjorts i länder med 

andra lagar, regler och utbildningar än de vi har i Sverige. Därmed måste vi vara lite 

försiktiga när vi applicerar deras resultat och resonemang till vår undersökning. Dessa 

undersökningar har dock, som framgår i problemdiskussionen, replikerats i flera olika 

länder med ungefär samma resultat, därför finns det inget som tyder på att dessa inte 

skulle kunna genomföras även i Sverige.  
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Kapitel 3. Teoretisk referensram 
	  
Kapitel tre inleder med en grundlig beskrivning av revision, vilket bl.a. inkluderar 

vad revisorn skall och får göra enligt lagen, vilka roller revisorn kan inneha och 

slutligen vad revisorn faktisk gör. Detta leder oss sedermera in på en detaljerad 

genomgång av förväntningsgapet och de faktorer som kan ha en påverkan på 

studenterna och revisorsassistenterna, nämligen utbildning, socialisering och audit 

firmalization. Vi går därefter igenom vilka utvecklingsstadier en individ passerar vid 

inlärning av nya färdigheter. Utifrån dessa teorier summeras slutligen kapitlet med 

en modell som åskådliggör vad vi tror påverkar studenter och revisorsassistenter från 

första året på universitetet fram tills denne blir yrkeskunnig.  

 

 
3.1 Beskrivning av revision och revisorn 
	  

3.1.1 Revisionens syfte 
En professionell revision innebär att det görs en oberoende kontroll av bokslut och 

årsredovisningar (FAR Online, 2006; PwC, 2014; KPMG, 2014). Kravet på revision 

infördes i Sverige genom 1895 års lag om aktiebolag (Gärdfors, 2010). Lagen innebär 

att revisorer skall granska ett bolags årsredovisning jämte räkenskaperna samt 

styrelsens förvaltning (Aktiebolagslagen 2005:551). Behovet av revision uppstod då 

ägandet allt mer började separeras från företagets ledning och att ägarna därmed inte 

deltog i det dagliga arbetet och inte längre kunde övervaka verksamheten i samma 

utsträckning (Coffee, 2005). Revisionens syfte var ursprungligen att anmäla brott och 

att stoppa ekonomisk brottslighet samt att förse aktieägarna med den nödvändiga 

informationen som kunde göra det möjligt att utöva kontroll över företagsledningen 

(Carrington, 2010). Idag har dock revisionen flera syften utöver detta. Som framgår 

nedan av figur 1 är det flera intressenter som har nytta av revisionen. Ägare och 

myndigheter vill ha en tredje part som säkerställer att företagens siffror är korrekta 

och ger en rättvis bild av företaget, kreditgivare vill vara säkra på att företaget klarar 

av betala tillbaka på sina lån, leverantörer vill veta om de vågar ge ut kredit till 

bolaget, kunderna vill känna sig säkra på att företaget kan leverera köpta varor och de 
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anställda vill veta hur trygg deras anställning är o.s.v. (FAR Online, 2006; Thomasson 

et al., 2010). 

 
Figur 1: Revisionens intressenter (baserad på FAR Online 2006; Thomasson et al., 2010) 
	  
Revisionens mål är alltså att skapa tillförlitlighet gentemot de redovisningsberättigade 

intressenterna och att förse dessa med nödvändig information om företagens 

finansiella status och öka förtroendet för de finansiella rapporterna (FAR Online, 

2006). Målet för revisorn blir därför att uppnå rimlig säkerhet om huruvida finansiella 

rapporter som helhet är fria från väsentliga fel, antingen på grund av bedrägeri eller 

misstag, och därigenom göra det möjligt för revisorn att uttala sig om de finansiella 

rapporterna är upprättade, på alla väsentliga sätt, i enlighet med applicerbart ramverk 

för finansiell rapportering (ISA 200, 2009). En revisionsberättelse är alltså aldrig 

någon garanti för att alla siffror i årsredovisningen stämmer, utan revisorn ska med 

hög (men kan dock inte med absolut) säkerhet uttala sig om det är fritt från väsentliga 

fel (FAR Online, 2006).  

 

Att revisionen skyddas av lagar och utfyllande regelverk kan ses som ett tecken på att 

revision är viktigt för samhället. Det är också genom dessa statligt sanktionerade 

regelverk som en efterfrågan på revisionstjänster uppkommer, vilket ökar både 
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verksamhetens och yrkeskårens ställning (Power, 1997). Revisorsprofessionens 

ställning har också påverkats av andra faktorer som t.ex. krav på 

universitetsutbildning, egna intresseföreningar, etiska regler m.m. (Öhman, 2007). 

 

3.1.2 Revision enligt lagen 
En revisor ska enligt Aktiebolagslagen (2005:551) granska ett företags 

årsredovisningar, bokslut och styrelsen och VD:ns förvaltning. Årsredovisningarna 

för svenska företag kan vara upprättade i antingen svenska kronor eller i euro, vilket 

innebär att svenska revisorer måste kunna hantera båda redovisningsvalutorna 

(Bolagsverket, 2014). När en revision genomförs tillämpas olika standarder, vilka 

består av grundläggande principer och tillvägagångssätt som ska tolkas med 

innehållande vägledande förklaringar och kommentarer (FAR Online, 2006). 

Standarderna finns för att möjliggöra en högkvalitativ revision och de bygger ofta på 

principer för uppförande och på generaliseringar, vilket innebär att revisorn till viss 

del måste använda egna bedömningar vid tillämpning av dessa (ICAEW, 2006a). 

Standarderna är baserade och översatta från de internationella standarderna ISA, 

International Standards on Auditing (FAR Online, 2006), vilka är accepterade av den 

Europeiska Kommissionen och ska användas inom alla EU-länder (Loft et al., 2006). 

Dessa revisionsstandarder måste dock inte alltid följas till punkt och pricka, utan om 

en revisor anser att revisionsmålet effektivare kan uppnås genom att avvika från 

standarderna får revisorn göra detta, det är bara vid väsentliga förhållanden som 

standarderna måste användas (FAR Online, 2006). 

 

Utöver att granska ett företags årsredovisningar, bokslut och styrelsen och VD:ns 

förvaltning ska en revisor även att uttala sig om informationen ger en rättvisande bild 

och om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen (Revisionslag 

1999:1079). Revisorns arbete resulterar sedan i en rapport, som bl.a. kan innehålla en 

revisionsberättelse, där revisorn ska göra ett uttalande som förmedlar den grad av tillit 

som revisorn anskaffat sig till det material som granskats (FAR Online, 2006). Att 

formulera och göra detta uttalande i revisionsberättelsen om årsredovisningen är 

revisorns ansvar och ska alltid vara målet med revisionen (FAR Online 2006). 

Revisionsberättelsen ska lämnas till bolagsstämman och revisorn ska rapportera till 

revisionsutskottet om viktiga omständigheter och brister som framkommit under 
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revisionen (Revisionslag (1999:1079). Skulle årsredovisningen inte vara upprättad 

enligt lagen eller innehålla anmärkningar måste revisorn enligt Revisionslag 

(1999:1079) skicka en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket. Det är alltid ett 

företags VD och styrelse som ansvarar för årsredovisningen och en revision är inte 

något som befriar dem från deras ansvar i upprättandet och utformningen av 

årsredovisningen (FAR Online, 2006). En revisor kan inte heller hållas ansvarig för 

att upptäcka alla förekommande bedrägerier som skett medvetet eller av misstag hos 

det granskade företaget (ISA 200, 2009), det är istället företagets ledning och dess 

interna kontroller som har ansvaret för att förhindra detta (Smith et al., 2005). Om 

revisorn däremot misstänker att ett brott begåtts, t.ex. ett bedrägeri, har denne en 

skyldighet att underrätta styrelsen och anmäla brottet (FAR Online, 2006). 

 

Det är väldigt svårt att reglera varje specifik detalj i en revision, därför hänvisar 

Revisorslag (2001:883) i många fall till begreppen god revisorssed och god 

revisionssed. God revisorssed består av yrkesetiska regler och det är revisorns uppgift 

att agera och utföra revisionen i enlighet med god revisorssed, vilket betyder att de 

ska utföra arbetet på ett objektivt och kompetent sätt med passande omsorg som ingår 

i yrkesrollen (Warren och Alzolas, 2009; FAR Online, 2006). God revisionssed 

beskriver i sin tur hur en revision ska genomföras och handlar om kunskap, erfarenhet 

och professionellt omdöme (FAR Online, 2006). Dessa begrepp är dock inte 

definierade i någon lag, utan utformas enligt praxis (Öhman, 2007). 

 

En revisionsverksamhet ska även organiseras på ett sådant sätt att revisorns 

opartiskhet, självständighet och objektivitet hela tiden säkerställs (Revisorslag, 

2001:883). Därför måste också revisorn inför varje uppdrag enligt Revisorslag 

(2001:883) pröva omständigheterna kring ärendet för att denna opartiskhet och 

objektivitet inte kan ifrågasättas, om det skulle vara fallet måste revisorn avsäga sig 

uppdraget. I denna självständighet och objektivitet inkluderas det även att revisorn 

inte får utöva annan verksamhet än just revisionsverksamhet. En revisor har även 

tystnadsplikt, vilket innebär att revisorn inte får använda de uppgifter som denne får 

genom sitt yrkesutövande till sin egen fördel eller annans skada (Revisorslag, 

2001:883). För att säkerställa revisorernas och revisionsbolagens standard ska de 

minst var sjätte år genomgå en oberoende kvalitetskontroll och om revisorn har 
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åsidosatt sina skyldigheter eller gjort orätt i sin revisionsverksamhet riskerar denne att 

i värsta fall att förlora sin auktorisation (Revisorslag, 2001:883). 

 
3.1.3 The Accountability Model 
Syftet med organisationers redovisning är som sagt att förse investerare och andra 

intressenter med användbar information om företaget och dess verksamhet (FAR 

Online, 2006; Thomasson et al., 2010). Detta gör att investerare i viss mån blir 

beroende av att revisorer säkerställer validiteten på de uppgifter som lämnas ut av den 

redovisningsskyldige, d.v.s. organisationen (Ijiri, 1983). För att utforma och granska 

redovisningen krävs olika parter och mellan dessa parter uppstår det 

informationsflöden (Öhman et al., 2006). Utifrån Ijiris (1983) tankar har Öhman et al. 

(2006) utformat en modell för dessa aktörer och hur relationen och 

informationsflödena mellan dem ser ut, vilken kallas för The Accountability Model. 

 

 
Figur 2: The Accountability Model (Omarbetad från Öhman et al., 2006, sid. 92) 
 

Som framgår av figur 2 är parterna som ingår i modellen accountees (investerare och 

andra intressenter), accountor (den redovisningsskyldige) och auditor, d.v.s. revisorn 

(Öhman et al., 2006). Enligt Morrison (2004) är det omöjlig för en revisor att granska 

alla objekt och all den information som tillhandahålls av den redovisningsskyldige. 

Detta har lett till att revisorers granskning av faktabaserat material till viss del har 
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ersatts av en undersökning av den redovisningsskyldiges interna kontroll (Power, 

2007). I Öhman et al. (2006) modell går en viss information direkt till intressenterna 

utan att den har blivit kvalitetssäkrad av revisorerna, vilket är information som de 

redovisningsskyldiga själva kan bestämma om det ska lämnas ut och när. En annan 

del av informationen delas ut till revisorerna först för att den ska bli kvalitetssäkrad 

innan den når ut till intressenterna. Det finns dock lagar och förordningar som 

hänvisar vilken information som skall lämnas till revisorn innan den når till 

intressenterna, däremot kan den redovisningsskyldige bestämma om innehållet och 

utformningen av den resterande informationen. Den redovisningsskyldige måste 

också förse revisorerna med annan form av information, t.ex. bokföring, kvitton, 

dokument och kontrakt, som också behöver säkerställas innan den når intressenterna. 

Sammanfattningsvis lämnas alltså inte all information till revisorerna för 

kvalitetssäkring innan den når investerare och andra intressenter (Ijiri, 1983; Öhman 

et al., 2006). 

 

3.1.4 Revisorn som övervakare  
Det har i studiens tidigare delar nämnts att det kan finnas ett agentproblem mellan 

företagets ägare och ledning, att ägarna inte har någon direkt insyn i ledningens arbete 

(Fama, 1980). La Porta et al. (1998) menar att i företag med ett mer spritt ägande har 

ägarna vanligtvis ännu sämre insyn. Risken finns alltså att företagsledningen fattar 

beslut som gynnar dem själva mer än företaget i stort. Friedman (1970) påpekar att 

företagsledarnas huvudsakliga uppgift är just att använda företagets resurser till att 

maximera ägarnas vinst, ingenting annat. Skulle en företagsledare spendera företagets 

tid och pengar på ett sätt som inte i enlighet med ägarnas intresse påverkar det 

företagets resultat och avkastning, oftast på ett negativt sätt (Friedman, 1970). Enligt 

Coffee (2005) kan ytterligare ett problem inom det spridda ägandet vara att 

företagsledningens ersättning ofta är baserad på bolagets resultat, vilket kan locka 

dem till att vilja manipulera redovisningen. Därför finns det ett intresse av att 

övervaka verksamheten. Detta är något som även Alchain och Demsetz (1972) har 

konstaterat, att företag är ett team där det skall finnas en övervakare som ser till att 

allt sköts som det ska, vilket är en av revisorns huvuduppgifter. 
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I företag med koncentrerat ägande har ägarna bättre kontroll över vad som sker inom 

företaget (La Porta et al., 1998). Däremot finns risken att dessa storägare fattar beslut 

som gynnar dem själva på minoritetens bekostnad, vilket kan leda till olika former av 

företagsskandaler. Skandaler i ekonomier med koncentrerat ägande kan t.ex. handla 

om att balansräkningen manipuleras för att överföra medel till företagets 

kontrollerande ägare (Coffee, 2005). Enligt Coffee (2005) är det just revisorerna, 

väktarna, som skall försöka kontrollera dessa olika problem, även om det kan vara 

väldigt svårt för dem.   

 

3.1.5 Revisorn som rådgivare 
Utöver att vara en övervakare och granskare kan en revisor även inneha rollen som 

rådgivare och utföra rådgivnings- samt konsulttjänster till klienterna (Svanström, 

2008; Persson, 2013; Öhman, 2007). En revisor utför givetvis revisionsrådgivning, 

t.ex. att denne ger råd om fel och svagheter i klientens revision (FAR Online, 2006), 

men också fristående rådgivningstjänster rörande t.ex. redovisning, beskattning och 

juridiska frågor (Svanström, 2008; Persson, 2013; Öhman 2007; Broberg, 2013). 

Genom denna kombination av att utföra både revision och rådgivnings- och 

konsulttjänster kan revisorn lära sig mer om företagets verksamhet, samtidigt som 

klienterna kan dra nytta av revisorernas kärnkompetens (Svanström, 2008). Det 

gynnar alltså båda parter: klienterna får råd om eventuella utvecklingsmöjligheter, 

lösningar på problem och kan därmed stärka sin konkurrenskraft, samtidigt som 

revisionsfirmorna kan sälja fler tjänster (Gooderham et al., 2004). Dey et al. (2012) 

konstaterar också att dessa rådgivningstjänster hela tiden får en allt viktigare 

betydelse för revisionsfirmornas intäkter. Revisorns arbetsuppgifter består alltså inte 

längre av endast granskning, utan även av bl.a. rådgivning, transaktionstjänster, 

skattekonsultering, juridiska tjänster samt också t.ex. marknadsföring av dessa tjänster 

(Persson, 2013; Broberg, 2013). 

 

Svanström (2008) fann att revisorns roll som rådgivare hade större betydelse för de 

mindre och medelstora företagen där revisorn kan vara den enda professionella 

rådgivaren som företaget i fråga kommer i kontakt med. De har helt enkelt inte lika 

stora möjligheter som de större företagen att anskaffa denna kompetens internt inom 

bolaget (Gooderham et al., 2004). Rådgivning som är av särskild stor betydelse för de 



	  

	  32 

mindre företagen är rådgivning som behandlar skatter och redovisningsfrågor, men 

även rådgivning och konsultering som handlar om företagens långsiktiga utveckling 

tycks ha stor betydelse (Svanström, 2008). En risk som dock uppstår då ett tätt 

samarbete och nära relation utvecklas mellan revisorn och klienten är att revisorns 

oberoende kan börja ifrågasättas (Warren och Alzola, 2009). 

 

3.1.6 Revisorn och marknadsföring 
Den traditionella synen på revision och marknadsföring är att dessa aktiviteter är 

väldigt avlägsna varandra (Broberg et al., 2013). På grund av att den lagstadgade 

revisionen för mindre företag avskaffades 2010 (Regeringen, 2010) och att 

revisionsbranschen är en konkurrenskraftig marknad har dock kommersialiseringen 

fått ett ökat fokus och marknadsföring, att marknadsföra revisionsbyråns tjänster, och 

andra aktiviteter har blivit en viktigare del i svenska revisorers yrke (Broberg et al., 

2013; Humphrey and Moizer, 1990). Hodges och Young (2009) hävdar också att 

kommersialisering och marknadsföring blivit en naturlig del för professioner i 

allmänhet och enligt Sori et al. (2010) är detta ökade fokus på tilläggstjänster hos 

revisionsbyråerna ett bevis för revisionsbranschens kommersialisering. Enligt 

Brierley and Gwilliam (2003) har dessa tilläggstjänster också blivit ett sätt för 

revisionsbyråerna att överleva. Resultat från Broberg et al. (2013) visar att Sveriges 

revisorer har varit framgångsrika med att anpassa sig till de nya 

marknadsförhållanden och att de även insett marknadsföringens del i deras arbete. För 

att förbättra sina kunskaper inom detta område erbjuder också FAR utbildning inom 

marknadsföring och försäljning (FAR Akademi, 2014). Även om det främst är den 

“yngre” generationen av revisorer som ställt sig positiva till marknadsföring fann 

Clow et al. (2009) att revisorer generellt har blivit alltmer positivt inställda till 

marknadsföring än tidigare, vilket av Broberg et al. (2013) antas vara något som kan 

förändra den traditionella bilden av relationen mellan marknadsföring och revision. 

De fann även indikationer på att revisorer som anser att marknadsföring är viktigt, 

eller har en positiv inställning till marknadsföring, balanserar sin tid bättre mellan just 

marknadsföring och de uppgifter som vanligtvis följer med yrket. 

 

Ett annat ämne som tidigare varit svagt kopplat till revisionsbranschen är revisorers 

utövning av försäljning och försäljningsutveckling. Även detta är något som har fått 
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en större betydelse på grund av 2010 års reglering. Försäljning och 

försäljningsutveckling kommer därmed att bli verklighet för revisorer på grund av den 

konkurrens som finns mellan revisorerna och de olika revisionsbyråerna (Broberg et 

al., 2013).  

 

3.1.7 Revisorernas syn på sitt arbete 
Öhman (2004) har gjort en studie på de revisorer som utför revisionsarbete i praktiken 

och hur de ser på sin huvudsakliga arbetsuppgift och på att delvis förändra denna. 

Studien visade att det finns en betydande andel bland de svenska revisorerna som är 

konservativa i sin syn på sin uppgift som länk mellan redovisningsskyldiga och 

redovisningsberättigade och att de saknar en vilja att förändras. Enda gången de är 

villiga till detta är när nya lagar och rekommendationer tvingar dem till förändring. 

Öhman (2004) fann också att revisorerna gärna vill hålla sig till det de känner sig 

säkra på att de behärskar, de vill inte förlora sitt rykte. De vill hellre ”göra saker rätt” 

än att ”göra rätt saker”. Revisorerna känner också ett stort behov av att följa de regler 

och rekommendationer som finns för att kunna legitimera sina handlingar utan att 

egentligen fundera på om det skulle kunna göras på ett annorlunda och bättre sätt. 

Öhman (2004) beskriver det som att revisorn har mer fokus på sig själv än på de 

intressenter som de har som jobb att skydda.  

 
3.1.8 Revisorns dagliga aktiviteter 
Broberg (2013) har utfört en undersökning på vad revisorer egentligen gör på arbetet 

genom bl.a. observationer och intervjuer med svenska revisorer. Hon kom fram till att 

svenska revisorers vanligaste sysslor i tur och ordning består av kommunikation, 

dokumentation, administration, granskning, konsultation, förberedelser, läsa 

standarder, byråaktiviteter och uppdatering. 

Den främsta och kanske viktigaste delen inom revisorsyrket enligt Broberg (2013) är 

kommunikation, detta eftersom det är den uppgift som svenska revisorer lägger mest 

tid på under sina arbetsdagar. Det vanligaste sättet som revisorer kommunicerar med 

klienter och medarbetare är elektroniskt, d.v.s. genom e-mail. Själva 

kommunikationen kan innefatta allt från mötesplanering med klienter och kollegor till 

inkommande revisionsmaterial från kunder. Det sker också en del kommunikation via 
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telefon där de längsta samtalen sker mellan revisorn och dennes klient, det är däremot 

mindre vanligt med fysiska möten. Den stora tid som läggs på kommunikation visar 

på hur viktigt det är för revisorer att dela med sig av och ta till sig kunskap och 

information. Kommunikation bidrar också till att revisionen uppnår en bättre kvalité, 

vilket ICAEW (2002) förespråkar. 

 

En annan viktig del i revisorernas vardag är dokumentation, vilken är den 

arbetsuppgift som revisorerna lägger mest tid på efter kommunikation. Med 

dokumentation menas främst den tid som revisorerna spenderar på att lägga material i 

en samordningsfil, en delad fil mellan medarbetare som innehåller det material som är 

nödvändigt vid revisionen. Däremot är pappersarbete, som inkluderar utskrifter, 

kopiering och scanning, något som revisorer inte tillbringar lika mycket tid på. Den 

stora mängd tid som revisorer lägger på dokumentation visar hur viktig denna del av 

arbetet är under själva revisionsprocessen. Dokumentation är även ett sätt för 

revisorer att visa att saker och ting är utförda. (Broberg, 2013) 

 

Efter kommunikation och dokumentation kommer den tredje mest frekventa, men inte 

lika tidskrävande, uppgiften administration. Överlag lägger revisorer relativt lite tid 

på denna uppgift och av det administrativa arbetet är det endast en aktivitet som utförs 

frekvent, nämligen tidrapportering. Andra administrativa uppgifter är t.ex. att göra 

listor och att fylla i egna checklistor, anteckna viktiga saker i kalendern och skriva 

kom-ihåg-lappar. (Broberg, 2013) 
 

Den aktivitet som de flesta icke-revisorer förmodligen uppfattar som ”revision”, 

nämligen granskning, kommer först på fjärde plats gällande vad revisorer lägger mest 

arbetstid på. Broberg (2013) har valt att klassificera det mesta av granskningen som 

direkt mot klient, men det inkluderar även granskning av andra gruppmedlemmars 

arbete. Den direkta granskningen av klienter består bl.a. av att granska den 

redovisningsskyldiges årsredovisning och dess poster. Däremot ses granskningen av 

gruppmedlemmars arbete mer som en kvalitetskontroll för att undvika att något 

förbises. (Broberg, 2013) 
 

Efter granskning kommer konsultering, vilket är den aktivitet som skiljer sig mest i 

frekvens och tidsåtgång. Inom aktiviteten konsultering har Broberg (2013) valt att 
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inkludera uppgifter som exempelvis upprättande av kontrakt och förklaring av olika 

förordningar, t.ex. vad som menas med vissa villkor/termer. Konsulteringsdelen inom 

yrket ses av vissa som mer av en tilläggstjänst som finns till för att revisionsföretaget 

skall tjäna mer pengar (Boyd, 2004). Men konsultering kan också ses som en process 

där revisorer samlar in information om det redovisningsskyldiga företaget för att 

kunna få en helhetsbild, vilket hjälper revisorn att utföra sitt arbete (Carrington och 

Castasus, 2007). 
 

Nästa aktivitet som tar upp en del av revisorns tid är förberedelser, vilka kan delas 

upp i förberedelse direkt mot kund och förberedelse inom revisionsföretaget. 

Förberedelser som är kopplade direkt mot klienter är exempelvis framtagning av 

papper och pärmar vid besök hos klienten. Vad gäller förberedelser inom 

revisionsföretaget kan de bestå av hantering av ett nytt åtagande eller uppdatering av 

ett återkommande. (Broberg, 2013) 
 

En viss del av revisorns arbete består också av läsning av standarder, detta innebär att 

revisorn läser ur den årliga samlingsvolymen som ges ut av FAR (Broberg, 2013). 

Standarder är en viktig del i revisorernas verktygslåda för att hjälpa dem att utföra en 

revision (ICAEW, 2006b). 
 

I byråaktiviteter inkluderas marknadsföring och PR-aktiviteter, t.ex. uppdatering av 

byråns hemsida och förberedelser inför studentträffar. Dock är dessa aktiviteter inget 

som förekommer frekvent eller upptar mycket av revisorns tid, men det betyder inte 

att de är oviktiga. Byråaktiviteter kan också bestå av att revisorn antar en mer social 

funktion genom att skapa en bra stämning på arbetsplatsen. (Broberg, 2013) 
 

Den sista aktiviteten som benämns är uppdatering, detta anses vara en viktig del inom 

yrket eftersom det är av stor betydelse att revisorn hänger med och är uppdaterad på 

information som berör revisionen (Broberg, 2013). 

 

3.2 Förväntningar 
Det finns flera faktorer som påverkar människors upplevelser, t.ex. vilka 

förväntningar som finns på saker och ting. Dessa förväntningar påverkar hur vi 

uppfattar det vi är med om och om realiteten skiljer sig mot de förväntningar som 
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finns uppstår en avvikelse. Huruvida denna avvikelse är positiv eller negativ påverkar 

sedan vilken grad av tillfredsställelse som uppfattas. Inom revisionsbranschen är det 

just denna avvikelse mellan förväntningarna och realiteten som kallas för 

förväntningsgapet. (Oliver, 2010) 

 

3.3 Litteraturgenomgång 

	  

3.3.1 Förväntningsgapet 
Liggio (1974) var den som var först ut med att beskriva förväntningsgapet inom 

revisionsbranschen. Han definierade detta gap som skillnaden i förväntad prestation 

mellan revisorer och användare av finansiella rapporter. Därefter följde Cohen 

kommissionen upp med en rapport 1978 som också konstaterade att det förelåg ett 

förväntningsgap, men att det till stor del berodde på revisorernas egen oförmåga (Koh 

och Woo, 1998). Ända sedan Liggio och Cohen kommissionen definierade 

förväntningsgapet har ett stort antal forskare runt om i världen följt i deras fotspår och 

också identifierat förekomsten av ett sådant gap i olika länder. 

 
3.3.2 Olika typer av förväntningsgap 
Förväntningsgapet ser olika ut mellan revisionsbranschen och deras olika 

intressentgrupper, där de vanligaste grupperna sägs vara användare av finansiella 

rapporter (bankirer, direktörer, aktieägare, investerare m.m.) och allmänheten (Salehi, 

2011). Kunskaperna hos användare av finansiella rapporter är givetvis sämre än 

revisorernas, men deras kunskaper är betydligt bättre än allmänhetens, vilka verkar ha 

ett stort kunskapsgap (Porter, 1993). Porter fann också stor enigheten bland 

intressegrupperna om åsikterna kring revisorernas prestationer. Samtliga parter ansåg 

att revisorernas nivå på hur väl de uppfyllde sina arbetsuppgifter och skyldigheter var 

låg. 
 

I ett försök att upptäcka orsakerna till förväntningsgapet i Nya Zeeland identifierade 

Porter (1993) ett förväntningsgap mellan allmänheten och revisorer beträffande deras 

funktioner och hur de utförde uppgifterna. Humphrey et al. (1993) undersökte likt 

Porter förväntningsgapet beträffande revisorernas roll, men i en brittisk kontext. 

Studierna visade inte någon signifikant skillnad i uppfattningar om revisionen, men de 
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visade däremot betydande skillnader mellan revisorerna och allmänheten angående 

deras uppfattningar om revisorernas roll, funktion och den upplevda prestationen av 

revisorerna. Efter sin undersökning valde Humphrey et al. (1993) att definiera 

förväntningsgapet som känslan att revisorerna presterar på ett sätt som avviker från 

föreställningar och önskningar hos dem till vars förmån revisionen utförs. 

 

Porters (1993) och Humphrey et al. (1993) studier avslöjade alltså förekomsten av ett 

stort förväntningsgap mellan revisorer och allmänheten. Men det är som sagt inte bara 

mellan revisorer och allmänheten som det finns ett förväntningsgap. Schelluch (1996) 

fann att användare av finansiella rapporter (t.ex. bankirer, direktörer, aktieägare och 

investerare) också var allmänt missnöjda med revisionsbranschen, särskilt när det 

gällde att göra oberoende granskningar. Något som styrker Schelluchs resultat är att 

flera forskare efter honom har replikerat hans undersökningar och fått liknande 

resultat. Best et al. (2001) replikerade Schelluchs undersökning i Singapore och fann 

ett mycket stort förväntningsgap i landet mellan revisorer och användare av 

finansiella rapporter. Studien försökte identifiera skillnader mellan revisorers, 

bankirers och investerares uppfattningar om revisorns ansvar, revisionens 

tillförlitlighet och beslutsnyttan av reviderade årsredovisningar. Studien visade att det 

fanns betydande skillnader avseende användarnas uppfattningar inom områdena för 

revisorns ansvar för att upptäcka och förebygga bedrägerier, underhåll av bokföringen 

samt revisorns val av granskningsåtgärder. Även Baron et al. (1977) fann att revisorer 

och användare av finansiella rapporter hade olika uppfattningar och önskemål om 

revisorns ansvar för att upptäcka och avslöja olagliga handlingar. Att allmänheten har 

en annorlunda uppfattning om vad revisorn ansvarar för och hur mycket de bör 

ansvara för gentemot hur revisorerna själva ser på detta stämmer också bra överens 

med Guy och Sullivans (1988) artikel där de beskriver att det finns ett 

förväntningsgap inom just detta område.  

Dixon et al. (2006) replikerade också Schelluchs studie, men i Egypten. Ett 

förväntningsgap identifierades mellan revisorer, bankirer och investerare på i första 

hand revisionsansvaret och tillförlitligheten i reviderade bokslut.  Dixon et al. (2006) 

resultat tyder på att revisorerna tror att de endast har lite ansvar för att upptäcka och 

förebygga bedrägerier, medan bankirer och investerare tycktes placera ett betydande 

ansvar på revisorerna gällande dessa uppgifter. Dixons resultat visade även att ett 
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förväntningsgap förelåg mellan revisorer, bankirer och investerare angående revisorns 

ansvar för en fungerande intern kontroll inom företaget. Detta överensstämmer också 

med resultaten från Best et al. (2001) och Fadzly och Ahmad (2004), som genom 

studier i Singapore och Malaysia funnit att investerare tror att det är revisorerna som 

har ansvaret för den interna kontrollen i den granskade enheten. Dixon et al. (2006) 

fann även att revisorerna tycktes ha en högre tro på att företagen är fria från 

bedrägerier än vad allmänheten har, vilket också överensstämmer med resultaten från 

undersökningarna av Schelluch (1996), Best et al. (2001) och Fadzly och Ahmad 

(2004). 

 

Intressenternas förväntningar på revisorer kan alltså vara betydligt högre än vad 

revisorerna själva anser att de kan leverera. Tweedie (1987) fastställer omfattningen 

av problemet genom att beskriva vad samhället tycks kräva, nämligen (1) ett 

inbrottslarm (skydd mot bedrägeri), (2) en radarstation (tidig varning för framtida 

insolvens), (3) en säkerhetsanteckning (allmän uppmuntran av ekonomiskt 

välbefinnande), (4) en oberoende revisor (skyddsåtgärder för revisorns oberoende) 

och (5) sammanhängande kommunikation (förståelse för revisionsrapporter). 

 
3.3.3 Olika delar av förväntningsgapet 
Förväntningsgapet mellan revisorernas olika intressenter och revisorerna själva 

gällande deras prestationer kan antas ha två huvudkomponenter: ett rimlighetsgap och 

ett prestationsgap, varvid den senare delas in i bristfälliga standarder och 

undermåliga prestationer (Porter, 1993). Rimlighetsgapet är det gap mellan vad 

samhället förväntar sig att revisorerna ska uppnå och vad revisorer rimligen kan 

förväntas utföra. Föreligger ett sådant gap beror det på missförstånd och att 

intressenterna har allt för höga förväntningar på revisorer, alltså att de är outbildade 

och omedvetna om revisionsarbetets begränsningar (Salehi, 2011). Prestationsgapet är 

istället gapet mellan det ansvar som samhället rimligen kan förvänta sig att 

revisorerna tar och vad revisorerna uppfattas uppnå (Porter, 1993). Det som bidrar 

mest till prestationsgapet enligt Porter är den otillräckliga informationen i de 

finansiella rapporterna, exempelvis i revisionsberättelsen. 
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Prestationsgapet kan som sagt delas in i bristfälliga standarder och undermåliga 

prestationer (Porter, 1993). Bristfälliga standarder är det gap mellan de 

arbetsuppgifter som samhället rimligen kan förvänta sig att revisorerna utför och 

revisorernas befintliga skyldigheter enligt revisions- och redovisningsstandarder, 

lagstiftning och andra regler (Porter, 1993). Detta gap uppstår främst på grund av brist 

på tillräckliga standarder för att täcka hela revisionspraxisen och 

granskningsfunktionen (Salehi, 2011). Undermåliga prestationer är gapet mellan 

prestationen av revisorernas nuvarande arbetsuppgifter som det förväntas av samhället 

och hur prestationerna sedan uppfattas av samhället (Porter, 1993). De främsta skälen 

till att detta gap existerar är att revisorer utför andra tjänster än enbart 

revisionstjänster, att det finns revisorer som har en ekonomisk relation med sina 

klienter och när revisorerna är okvalificerade och beroende (Salehi, 2011). 

 

I sina undersökningar kring de olika delarna inom förväntningsgapet kom Porter fram 

till att 50 % av förväntningsgapet beror på bristfälliga standarder, 34 % på att 

samhället har orimliga förväntningar på revisorerna och 16 % på undermåliga 

prestationer av revisorerna. 

 

3.3.4 Kända faktorer som påverkar förväntningsgapet  
Förväntningsgapet har enligt Shaikh och Talha (2003) uppkommit från en mängd 

olika orsaker. De tar upp sex olika exempel för att försöka ge en sammanfattande bild 

av detta fenomen: 

1) sannolikheten att revisionen stämmer, 

2) icke-revisorers okunnighet, naivitet, missförstånd och orimliga förväntningar 

gällande revisionsfunktionen, 

3) utvärdering av prestandan på revisionen som baseras på information eller data som 

inte är tillgängliga för revisorn när granskningen slutfördes, 

4) utvecklingen av revisionsansvaret, vilket skapar en form av fördröjning i att svara 

på förändringar i förväntningar, 

5) företagsskandaler som leder till nya förväntningar och ansvarskrav, eller 

6) yrkets försök att kontrollera riktningen och resultatet av förväntningsdebatten för 

att på det sättet bevara status quo. 
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3.3.5 Förslag på åtgärder mot förväntningsgapet 
Det har föreslagits en del olika åtgärder som skulle kunna minska förväntningsgapet 

mellan revisionsbranschen, allmänheten och användare av finansiella rapporter. 

Pierce och Kilcommins (1996) föreslog att revisorns ansvar för bedrägerier och 

olagliga handlingar skulle breddas, att det upplevda oberoendet hos revisorerna skulle 

förstärkas och att en utökad revisionsrapport skulle införas för att ge mer utrymme till 

att informera användarna om vad revisorerna faktiskt gör. Ett annat möjligt 

tillvägagångssätt föreslogs av McEnroe och Martens (2001) som gärna skulle se en 

liknande förklaring om revisorernas roll vid ordinarie bolagsstämmor där frågor om 

revisionens karaktär och omfattning skulle tas upp. Ytterligare ett vanligt förslag på 

åtgärd mot förväntningsgapet är olika former av utbildning (Porter och Gowthorpe, 

2004; Shaikh och Talha, 2003; Humphrey et al., 1993; Porter, 1993; Lee et al., 2009). 

Porter (1993) menar att den utbredda kritiken och rättstvisterna mot revisorer har 

uppkommit på grund av att revisorerna misslyckats med att möta samhällets 

förväntningar på dem och att ett sådant misslyckande skadar förtroendet för revisorer 

och det arbete de utför. För att förhindra sådana skador krävs effektiva åtgärder för att 

begränsa förväntningsgapet på prestationen. Den viktigaste faktorn för att behålla 

trovärdigheten är att intressenternas uppfattning om att revisorn är en oberoende 

övervakare kan bevaras (Wolf et al., 1999). Om inte intressenterna upplever att 

revisorn är självständig skulle en revisionsrapport inte ses som något annat än 

marknadsföring från företagen. 

 

3.4 Högre utbildning 
Enligt Bolognadeklarationen9 ska ett av den högre utbildningens mål vara att utveckla 

studenters färdigheter och på så sätt öka deras möjligheter att lyckas på 

arbetsmarknaden (van der Wende, 2000). Detta stämmer överens med Biestas (2008) 

åsikter om att det grundläggande målet med universitetsutbildningen ska vara att lära 

studenterna att tänka analytiskt och kritiskt, vilket kommer till användning när de 

kommer in i arbetslivet. Några av de största bristerna som arbetsgivarna identifierat 

hos redovisningsstudenter är deras förmåga att överföra kunskaper till praktiska 

situationer och förmåga att förstå kraven på att arbeta inom revisionsbranschen (Bui 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Ett samarbete mellan ett flertal länder i Europa som behandlar utbildning på högskolenivå (Regeringen, 2004). 
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och Porter, 2010). Arbetsgivarna förväntar sig enligt Bui och Porter (2010) att 

examinerade redovisningsstudenter ska ha goda kunskaper i teamwork, 

samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter (muntligt, skriftligt och social 

kompetens). Hos Big 4 anses muntliga (speciellt presentations-) kunskaper som 

särskilt viktiga då deras anställda förväntas att presentera självsäkert och effektivt till 

chefer eller styrelseledamöter i klientföretagen redan i början av sina karriärer (Bui 

och Porter, 2010). För att uppnå dessa kvalifikationer finns det olika högre 

utbildningsformer att välja mellan, nämligen teoribaserad utbildning, praktiskt 

inriktad utbildning och utbildning som kombinerar teori och praktik.  

 

Universiteten har en skyldighet att utveckla studenternas kunskap gällande regler, 

standarder och förordningar som i framtiden kommer att påverka hur de utför sitt 

arbete (Biesta, 2008; RNFS 1996:1). Det analytiska och kritiska tänkandet är en del 

av arbetssättet bedömning, vilket är när revisorn utför en revision med hjälp av 

kritiskt och analytisk tänkande (Öhman et al., 2006). Detta kan t.ex. vara att revisorn 

överväger mellan olika aspekter som denne sedan baserar en bedömning på. 

Bedömning prioriteras högre än regler och förordningar, vars implementering går 

under namnet struktur, vilket Cushing och Loebbecke (1986) menar är ett 

systematiskt tillvägagångssätt att utföra en revision på. De hävdar att om revisorn 

följer metoder och tar beslut steg för steg med hjälp av ett flertal olika 

granskningsprinciper och verktyg utför denne en korrekt revision. Det är vanligt att en 

kombination av bedömning och struktur används, vilket även gäller för nyanställda 

under den första tiden på revisionsbyrån (Broberg, 2013). 

 

Det är däremot inte universitetens uppgift att ge studenter någon praktisk träning, utan 

det lär revisionsbyråerna själva ut på ett bättre sätt (Bui och Porter, 2010). Trots detta 

väljer dock vissa universitet att använda sig av både teori och praktik, d.v.s. lägga in 

praktik i läroplanen och låta studenterna använda de färdigheter och kunskaper som 

de lärt sig under utbildningen i en praktisk miljö (Broberg, 2013). Dock visar tidigare 

forskning att praktik inte bidrar till att studenter kan använda de färdigheter och 

kunskaper som de erhållit eftersom de uppgifter som de tilldelas under praktiken är 

rutinmässiga och administrativa, vilket inte är det som lärs ut under utbildningen 

(Alvesson, 2013). 
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En utbildning som kombinerar teori med praktik är något som kallas för Work 

Integrated Learning (WIL) (Orrell et al., 2010). Detta arbetsintegrerande lärande 

skiljer sig från rena praktikplatser som erbjuds av de flesta universitet då denna typ av 

praktik inte bara handlar om att skaffa förståelse och praktiska erfarenheter, utan 

också om att stimulera samverkan mellan den teori som studenterna lär sig och de 

praktiska erfarenheterna de erhåller (Barrie, 2004). Den grundläggande idén med WIL 

är att gå fram och tillbaka mellan universitetet och praktikorganisationer och att 

studenterna på det sättet får en möjlighet att uppnå professionell kompetens till att 

bemästra egenskaper och färdigheter för att fungera effektivt i verkliga sammanhang 

(Orrell et al., 2010). För att uppnå sådan kompetens krävs det enligt Worth-Butler et 

al. (1994) en kombination av färdigheter och prestationer, alltså en kombination av 

icke observerbara egenskaper (attityder, värderingar och bedömningsförmåga) och 

mätbara observerbara beteenden. WIL syftar alltså dels till att överbrygga det gap som 

finns mellan teori och praktik genom att kombinera akademiska färdigheter med 

färdigheter som krävs för att lyckas på arbetsmarknaden (Elias och Purcell, 2004), 

och dels tills att utveckla studenters kapacitet att vara proaktiva, anpassningsbara, 

motiverade, ansvarsfulla och socialt medvetna (Orrell et al., 2010). 
 

3.5 Socialisering 
Socialisering är som sagt de formella och informella processer där personer förvärvar 

kunskaper, färdigheter och anlag som gör dem till mer eller mindre effektiva 

medlemmar av ett kollektiv (Weidman, 2001). Med formella processer menas att 

organisationen försöker påverka den nyanställdes uppfattningar och attityd och lära 

denne att acceptera en given status i organisationen (Van Maanen, 1978). Detta gör att 

den formella processen i de flesta fall är det första steget i själva socialiseringen. De 

informella processerna däremot förbereder en individ på att följa en särskild roll. 

Detta gör den informella processen till nästa steg i socialiseringen och det är här som 

den nya medarbetaren ges en position inom organisationen där den informellt lär sig 

divisionens nuvarande praxis (Van Mannen, 1978). Sammanfattningsvis innebär den 

formella processen att organisationen koncentrerar sig på de grundläggande 

värderingarna och färdigheterna, medan den informella processen framhåller precisa 

handlingar och att använda olika regler vid rätt tillfälle för att på så sätt utföra sin roll 

inom organisationen korrekt (Van Mannen, 1978).  
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Det finns en specifik form av socialisering som kallas för organisatorisk 

socialisering, eller individuell bearbetning, vilken är den process där en person 

förvärvar de attityder, beteenden och kunskaper som behövs för att delta som en 

organisatorisk medlem (Van Maanen och Schein, 1979; Dean, 1983). Den 

organisatoriska socialiseringen kan delas upp i socialisering före inträde, vilket är då 

individens uppfattningar skapas genom att denne lär sig de normer, värderingar och 

krav som finns för att bli en fungerande medlem av organisationen, och socialisering 

efter inträde, vilket är då individen börjar arbeta och söka bekräftelse på de 

förväntningar som denne hade innan inträdet i organisationen (Dean, 1983). Hur 

individerna tar till sig kunskaperna, beteendena och färdigheterna skiljer sig åt, vilket 

ger de nyanställda skilda möjligheter att nå olika positioner inom företaget. Denna 

skillnad mellan de olika individerna beror enligt Van Maanen (1978) inte på 

personliga egenskaper, utan snarare på de tekniker och strategier som används vid 

socialisering. Organisatorisk socialisering involverar både en organisation, som syftar 

till att forma de nya medarbetarna till att passa företagets behov, och en anställd, som 

försöker uppnå en acceptabel roll för sig själv inom organisationen (Fisher, 1986). En 

av de vanligaste situationerna där organisatorisk socialisering sker är vid sociala 

interaktioner mellan nyanställda och insiders, eller mer erfarna medlemmar i 

organisationen (Feldman, 1981). Denna interaktion och relation till de erfarna 

medarbetarna är något som ger de nyanställda ett värdefullt sätt att lära sig och ta till 

sig ny information och kunskap (Morrison, 2002; Feldman, 1981). Det sker i princip 

någon form av socialisering varje gång en individ anställs och erhåller en roll inom 

organisationen (Van Maanen, 1978). Exempel på detta kan vara att företagsledningen 

trycker på att den nyanställda ska ta del av ett kunskap- eller träningsprogram, eller att 

ledningen istället väljer strategier som är omedvetna och outsagda. Det spelar ingen 

roll vilken av dessa metoder som används eftersom båda leder till en förändring av 

beteende och attityd (Van Maanen, 1978). 

 

Några faktorer som bidrar till socialisering kan vara känslan av att vara en del av 

omgivningen, delade värderingar och ett gemensamt språk (som bara de inom yrket 

förstår) (Anderson-Gough et al. 2000). Enligt Feldman (1981) är det av stor vikt för 

en nyanställd att lära sig gruppens normer och värderingar för dennes process att 

förstå outtalade regler, normer och informella nätverk på den nya arbetsplatsen. 
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Arbetsgivaren vill också forma den nyanställde efter företagets värderingar och 

normer och använder sig av starka traditioner, seder och ritualer för att överföra dessa 

kulturella kunskaper och på så sätt också försäkra sig om att företagets traditioner 

lever vidare (Ritti och Funkhouser, 1987). Ritualer inom en kollektiv verksamhet kan 

också syfta till att ge en känsla av social ordning och säkerhet då det råder osäkerhet 

och finns risker (Pentland, 1993). Genom deltagande i ritualer, vilka kan bestå av små 

och enkla ritualer såsom hälsningar, samtal, skvaller, allmänna diskussioner och andra 

rutinmässiga interaktioner, skapas och upprätthålls en känsla av en 

gruppidentifikation, samtidigt som värderingar överförs och en gruppsammanhållning 

byggs (Collins, 1981). Det kan också förväntas att revisorer är en väldigt 

sammanhållen social grupp eftersom de på daglig basis engagerar sig i intensiva och 

kollektiva prestationsritualer (Collins, 1981). Collins (1981) hävdar också att det är 

känslor, och inte rationell beräkning, som är den grundläggande processen genom 

vilken social ordning konstrueras. Samtidigt menar Kunda (1995) att företagskulturen 

och ritualerna också fungerar som mekanismer för företagsledningen att utöva 

kontroll över gruppen.  

 

Målsättning från arbetsgivarens sida om att forma sina medarbetare överensstämmer 

med Greys (1998) resonemang gällande definitionen av vad som anses vara en 

professionell revisor. Grey (1998) menar att det viktigaste för att en anställd revisor 

skall ses som professionell är att dennes personlighet i stor utsträckning måste likna 

de personlighetsdrag som revisionsbyrån förespråkar. Dessa personliga attribut kan 

bestå av självförtroende, initiativförmåga, utseende, prestation under press, 

samarbetsvilja, pålitlighet och professionalitet. T.ex. är det enligt Grey (1998) viktigt 

för kvinnliga revisorer att inte klä sig allt för utmanande eftersom det kan leda till att 

klienter och medarbetare ser dem som en “bimbo” istället för en professionell revisor. 

Detta exempel betonar vikten av att inte avvika från byråns normer och värderingar, 

vilket är en del av socialiseringsprocessen.  

 

När forskare definierar socialisering innebär det i de flesta fall i vilken utsträckning 

den enskilde arbetaren har lärt sig de arbetsuppgifter som ingår i arbetet och det 

beteende som förväntas. Trots att socialisering är en process som pågår under en 

längre tid anses den enligt Mowday et al. (1982) vara en viktig process för att forma 

nyanställa till organisationen. Det som talar för detta är att den största möjligheten till 



	  

	  45 

att forma de anställdas attityder och värderingar är i början av en anställning (Simosi, 

2010). Fisher (1986) nämner också att förmågan att klara av de uppgifter som krävs 

för arbetet är en stor del av socialiseringen. Dessutom hävdar Feldman (1981) att det 

inte spelar någon roll hur motiverad en anställd är, har denne inte tillräckligt med 

yrkeskunskaper för att klara av uppgifterna har denne bara en minimal chans att 

lyckas. Fisher (1986) hävdar också att hitta den “rätta personen" med rätt 

personlighetsdrag eller de personer som har ett intresse av att veta mer om företaget, 

arbetsgruppen eller arbetsprocessen har en stor roll inom socialisering då de har 

lättare passa in och accepteras av de andra företagsmedlemmarna. Den nyanställdes 

främsta uppgift blir därför att samla ihop olika riktlinjer och tolkningar för att kunna 

generera någon form av mening från alla observerade händelser som sker inom 

organisationen (Van Maanen, 1978). 

 

Van Maanen (1978) gör under sina studier om socialisering i organisationer tre 

stycken elementära antaganden om den nyanställde. Det första antagandet berör den 

rädsla som kan uppstå för personer som träder in i en ny organisation och att deras 

största motivation då är att reducera denna. Detta kan göras genom att individen lär 

sig själva funktionen och de sociala krav som följer med deras nya roll i 

organisationen. Det andra innefattar de nyanställdas jakt efter ledtrådar som ska 

hjälpa dem att utvecklas i den roll de har antagit. Det är medarbetare, ledningen och 

klienter som påverkar hur den nyanställde utvecklar kunnandet kring rollen och de 

gör det genom att vägleda, hindra, konfundera eller sporra. Det sista antagandet 

behandlar hur den nyanställdes utförande av arbetsuppgifterna påverkar företagets 

produktivitet och stabilitet. (Van Maanen, 1978). 

 

Socialisering är alltså ett sätt att överbrygga den osäkerhet som uppstår hos människor 

när de får tillträde till en ny omgivning. Genom socialisering blir det enklare för den 

nyanställde att identifiera sig med företaget och med hjälp av medarbetare kan den 

nyanställdes osäkerhet minskas (Hogg och Terry, 2000). Socialisering hjälper också 

den nya medarbetaren att förstå vad som förväntas av denne vad gäller det sociala 

sammanhanget, framförallt eftersom tidigare studier visar att både organisationen och 

den anställde är delar av den process där individen formas (Fisher, 1986). En revisor 

arbetar även långa arbetsdagar med väldigt få (om ens några) pauser utöver lunchen 

(Pentland, 1993). Enligt Pentland (1993) bygger dessa intensiva arbetsnormer också 
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upp en gruppsammanhållning inom revisionsgruppen, samtidigt som arbetsnormerna 

även återspeglar ett utövande av social kontroll från ledningen över medlemmarna i 

teamet. 

 

3.6 Audit Firmalization 
Revisorer påverkas av de interna förväntningarna som finns på revisionsbyrån om hur 

de skall genomföra sitt arbete (Fischer, 1996). Det finns också en väsentlig kunskap 

inbyggd i byråns system som revisorerna skall använda sig av, vilket Broberg (2013) 

och Hellgren och Löwstedt (1997) menar formar enskilda revisorers tankebanor och 

sätt att arbeta. Att interna förväntningar påverkar revisionsarbetet är något som 

Broberg (2013) kallar för audit firmalization, vilket kan vara en metod för 

revisionsföretagen att socialisera sina anställda. Detta kan t.ex. observeras när 

revisorer säger att metoden som används inom just deras firma är bättre än 

konkurrenternas och de standarder som finns (Broberg, 2013). Audit firmalization kan 

vara ett sätt för revisionsbyråerna att behålla en konkurrensfördel gentemot sina 

konkurrenter, men Broberg (2013) spekulerar dock i om audit firmalization verkligen 

är något positivt för revisionsbranschen. Hon menar att detta kan försvaga 

professionen då fokus i revisionen går från att utföra en tjänst som är för allmänhetens 

bästa till att vara mer av en trygghetsproducerande tjänst för revisionsfirmans klienter. 

 

3.7 Utvecklingsstadier 
När nya färdigheter ska läras in finns det två alternativ att välja mellan: personen i 

fråga kan antingen pröva sig fram och lära sig av sina misstag eller ta hjälp av en 

instruktör eller en manual. Dreyfus och Dreyfus (1980) menar att det senare 

alternativet är det mest effektiva, men att följa abstrakta och formella regler även har 

sina begränsningar. Istället anser de att högre färdigheter endast kan nås genom 

konkreta erfarenheter. Dreyfus och Dreyfus (1980) menar också att människor 

passerar genom olika utvecklingsstadier när de förvärvar färdigheter med hjälp av 

undervisning och genom erfarenheter. De har därför utvecklat fem sådana 

utvecklingsstadier, vilka de betecknar som novis, kompetens, yrkeskunnande, expertis 

samt bemästring. 
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Novis 

En novis har väldigt lite tidigare erfarenhet av det denne ska lära sig eller utföra och 

får därför börja med att lära sig kontextfria funktioner som denne kan känna igen utan 

att ha fördel av tidigare erfarenheter. Nybörjaren får därefter regler för att kunna 

bestämma en handling med stöd av dessa funktioner. För att förbättras behöver 

novisen övervakning, antingen genom självobservation eller återkoppling, så att 

dennes beteende blir mer överensstämmande med reglerna. T.ex. skulle en student 

som studerar språk klassificeras som en novis när denne lärt sig de fonetiska reglerna 

för att framställa och känna igen vad som tidigare bara var meningslösa ljud till 

konkreta resultat i specifika sammanhang. (Dreyfus och Dreyfus, 1980)  

 

Kompetens 

Kompetens uppnås först efter ansenlig mängd erfarenhet av att hantera verkliga 

situationer där den studerande noterar eller har en instruktör som påpekar 

återkommande mönster. Dessa situationer och mönster är nu inte längre helt 

kontextfria som för novisen. För språkstudenten skulle detta innebära att denne inte 

längre hör och producerar meningslösa strömmar av ljud, utan kan uppfattar 

meningsfulla fraser som, när det används i rätt sammanhang, ger effekter tack vare en 

förståelse av dess betydelser. (Dreyfus och Dreyfus, 1980) 

 

Yrkeskunnande 

Ökad praktisk erfarenhet utsätter den utövande för en mängd olika situationer och 

sammanhang. Varje situation har nu för första gången en innebörd som är relevant för 

att uppnå ett långsiktigt mål. Mönster verkar nu vara mer eller mindre viktiga och de 

upplevda situationerna lagras på ett sådant sätt att de ger en grund för igenkännande 

av liknande situationer i liknande sammanhang i framtiden. En specifik situation, 

konfronterade vid två olika tillfällen från två olika perspektiv, skulle dock fortfarande 

behandlas som två olika situationer av den studerande. Den utövande använder en 

memorerad princip, en form av levnadsregel, för att fastställa lämpliga åtgärder. 

Språkeleven skulle nu äntligen kunna kombinera de fraser denne lärt sig med bisatser 

för att få hela meningar, vilket gör det möjligt för denne att beskriva hela situationer 

och att använda språket för att begära, efterfråga, beställa m.m. (Dreyfus och Dreyfus, 

1980) 
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Expertis 

En expert av en viss färdighet har nått det sista steget i den stegvisa förbättringen av 

mental bearbetning. Fram till detta skede har den utövande behövt någon form av 

analytisk princip, t.ex. en regel eller riktlinje, för att koppla sin förståelse av den 

upplevda situationen för en viss handling. Nu är dock dennes repertoar av upplevda 

situationer så stor att varje normal situation intuitivt ger en lämplig åtgärd. Denna 

intuition är möjlig eftersom varje typ av situation nu har ett samband med en 

handling. Studenten som studerar språk kan nu efter en hel del erfarenhet faktiskt 

använda språket i vardagliga situationer utan att medvetet använda några regler, 

situationen i fråga framkallar helt enkelt lämpliga språkliga reaktioner. (Dreyfus och 

Dreyfus, 1980) 

 

Bemästring 

Även om det i Dreyfus och Dreyfus (1980) modell inte finns någon högre nivå av 

mental kapacitet än expert, kan experten känna stunder av intensiv upptagning i 

dennes arbete, under vilken prestationen till och med överskrider dennes vanligtvis 

höga nivå. Denna mästerliga prestation sker först när experten, som inte längre 

behöver principer, kan upphöra att medvetet uppmärksamma sin prestation och kan 

låta all mental energi, som tidigare använts för övervakning av sin prestation, till att 

nästan omedelbart producera rätt sammanhang och tillhörande åtgärder. (Dreyfus och 

Dreyfus, 1980) 

 

 

Figur 3: Utvecklingsstadier (Dreyfus och Dreyfus, 1980, sid. 15) 
 

Dreyfus och Dreyfus (1980) menar att en bra förståelse av dessa stadier och hur en 

skicklig prestation utvecklas är avgörande vid utformandet av ett utbildningsprogram 

med tillhörande utbildningsmaterial för förvärv av högre färdigheter. I en sådan 
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strävan är det också viktigt att det existerar en medvetenhet kring vilket 

utvecklingsstadium studenten befinner sig i och att på varje nivå identifiera vilken 

kapacitet den utövande har mottagit och vilken kapacitet denne är i stånd att uppnå. 

Detta hjälper till att undvika regression till ett lägre stadie och istället underlätta för 

avancemang uppåt. Dreyfus och Dreyfus (1980) menar också att allteftersom den 

studerande blir mer skicklig så blir denne också mindre beroende av abstrakta 

principer och förlitar sig istället mer på konkreta erfarenheter. 

 

3.8 Kritiskt tänkande 
Efterfrågan på studenter med en hög förmåga av kritiskt tänkande ökar allt mer inom 

revisionsbranschen, vilket gör att redovisningslärare enligt Young och Warren (2011) 

bör ha som mål att hjälpa studenterna utveckla sina färdigheter för att kunna bemöta 

denna efterfrågan. Kritiskt tänkande är när en individ har förmågan att överföra 

kunskap från en situation till en annan (Young och Warren, 2011). Enligt Young och 

Warren (2011) finns det olika utvecklingsnivåer för studenterna och den högsta nivån 

uppnås när individen kan generalisera och använda begrepp i en helt ny situation, 

vilket utvecklas med åldern under studieåren. Det antas däremot att ungefär hälften av 

förstaårsstudenterna inte uppnår denna högsta utvecklingsnivå (Riordan och St. 

Pierre, 1992), vilket gör att universitetslärare inte kan utgå från att alla studenter som 

de undervisar har den kognitiva förmåga som behövs för att klara av övningar som 

kräver förmågan att kunna överföra kunskap från en situation till en annan. Enligt 

Young och Warren (2011) finns det därför en utmaning i att införa kritiskt tänkande i 

redovisningskurser och det som ligger till grund för denna svårighet är alltså 

studenternas olika utvecklingsnivåer. Trots att alla studenter inte alltid uppnår den 

mest utvecklade nivån av kritiskt tänkande finns det dock bevis för att studenternas 

kritiska tänkande förbättras under universitetstiden (Young och Warren, 2011).  

 

3.9 Professionell byråkrati 
Enligt Mintzberg (1980) finns det fem stycken olika organisationstyper: den enkla 

strukturen, maskinbyråkrati, professionell byråkrati, den divisionaliserade formen och 

adhocrati. Professionell byråkrati är den organisationstyp som används av 

revisionsbyråer och, som det går att uttyda från bilden nedan, är organisationen i en 
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professionell byråkrati platt, vilket är ett tecken på att det finns få nivåer mellan den 

strategiska ledningen och den operativa kärnan. Därmed är den beroende av dess 

operativa kärna och den kompetens som finns, vilket betyder att revisionsbyråer är 

beroende av sina revisorer. Inom en professionell byråkrati anställs behörigt utbildade 

specialister till kärnverksamheten där de ges stor kontroll över sitt eget arbete. Det 

arbete som utförs inom en professionell byråkrati är väldigt specialiserat, men det är 

dock minimalt formaliserat. (Mintzberg, 1980) 

 

 
Figur 4: Mintzbergs professionella byråkrati (Mintzberg, 1980, sid. 334) 

 

Utbildning och indoktrinering är viktiga delar som används för att forma 

organisationens struktur och det används också för att utbilda den operativa kärnan. 

Detta görs eftersom personalen är företagets viktigaste tillgång och genom utbildning 

samt indoktrinering ökar de anställdas effektivitet och kompetens. Utbildning och 

indoktrinering kan ske både inom och utanför organisationen, t.ex. kan utbildning 

utanför organisationen ske redan innan anställning genom att den nyanställde 

exempelvis har en universitetsutbildning. Indoktrinering i sin tur definieras som den 

process genom vilken organisatoriska normer förvärvas, t.ex. hur nyanställda tar in 

och lär sig organisationens normer och standarder. (Mintzberg, 1980) 
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3.10 Summering av teori och utformning av modell 
För att skapa en överskådlig bild över vilka faktorer som enligt teorin kan antas 

påverka förväntningsgapet har vi sammanställt dem i en modell. Modellen visar de 

omständigheter som en blivande revisor stöter på under sin resa genom Dreyfus och 

Dreyfus (1980) utvecklingsstadier, från att denne är novis och påbörjar första året på 

universitetet fram tills yrkeskunnighet uppnås. Genom att undersöka dessa faktorer 

kan vi också få insyn i vilka faktorer som påverkar deras kunskaper och 

förväntningar.	  	  

 

Figur 5: Egen utarbetad modell över faktorer som påverkar kunskaperna och förväntningsgapet 
 

Alla individer har olika förutsättningar innan de påbörjar sin utbildning. Viktiga 

faktorer som vi tror har en påverkan på förväntningarna och kunskaperna redan på ett 

tidigt stadie är om de har någon tidigare praktisk erfarenhet, om de har någon nära 

anhörig som arbetar inom branschen och om de har som målsättning att jobba med 

revision. Vi gör ett antagande om att personer som haft tidigare kontakt med 

redovisning eller revision genom en nära anhörig eller i form av praktisk erfarenhet 

går in i utbildningen på en högre kunskapsnivå om revision och därmed har ett mindre 
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förväntningsgap än övriga. Om det finns individer som redan på detta stadie har 

funderingar på att arbeta med revision tror vi också att det finns skillnader i hur 

mycket information denne har tagit reda på innan och hur motivationen ser ut för att 

lära sig mer om yrket, vilket borde betyda att det finnas en skillnad i kunskaper och 

förväntningar mellan dem som har och inte har tankar om att bli revisor. Hänsyn 

måste alltså tas till samtliga dessa faktorer när kunskaper och förväntningar undersöks 

på dem i novisstadiet. 

 

Som går att uttyda av modellen har utbildningen en central roll bland faktorerna som 

påverkar kunskaperna och förväntningarna. Utbildning, typ av utbildning, val av 

inriktning och hur individen utvecklar sitt kritiska tänkande är alla delar som påverkar 

vad och hur mycket studenten i fråga lär sig om revision på sin utbildning. Alla 

ekonomiutbildningar ser dock inte likadana ut, olika universitet kan ha olika 

utbildningsplaner. Några universitetet väljer att enbart använda sig av en teoribaserad 

utbildning medan andra kombinerar teori med vissa praktiska inslag (WIL) (Orrell et 

al., 2010). Ett antal år in på studierna får också studenterna välja inriktning på sina 

studier, ett val som påverkar vilka kurser som kommer att läsas under de avslutande 

åren. Vilka val som görs i dessa frågor (vilken utbildning och vilken inriktning), 

tillsammans med hur väl studenten utvecklar sitt kritiska tänkande under studietiden, 

tror vi i högsta grad har en påverkan på kunskaperna och förväntningarna. De som 

utvecklar en hög grad av kritiskt tänkande och samtidigt får mycket praktisk 

erfarenhet under dessa år, genom t.ex. praktik eller extrajobb, kan redan här lämna 

novisstadiet och gå in i nästa fas: kompetensstadiet (Dreyfus och Dreyfus, 1980). 

 

Efter examen är det dags för de studenter som satsar på en karriär som revisor att 

träda in i revisionsbranschen. De som ännu befunnit sig på novisstadiet kliver här in i 

kompetensstadiet genom den ökade praktiska erfarenheten. På denna nivå möts 

individerna av nya starka faktorer som influerar deras värderingar och kunskaper, 

vilket därmed påverkar deras förväntningar. En av de första faktorerna som de 

kommer i kontakt med som nyanställd är påverkan från professionen. Det ställs krav 

på hur en revisor skall uppträda, vilka kunskaper som krävs och vilket ansvar som 

måste tas (Brante, 1988). Utöver detta finns det faktorer från de enskilda 

revisionsbyråerna som påverkar individernas färdigheter och attityder. Dessa faktorer 

är socialisering och firmalization, vilka alltså är processer där befintliga 
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byråmedlemmar formar den nyanställdas värderingar, uppfattningar och attityder efter 

revisionsbyråns egna interna förväntningar (Van Maanen, 1978; Fischer 1996; 

Weidman, 2001). Under åren på revisionsbyrån uppnås också stadiet yrkeskunnande 

genom ytterligare praktiska kunskaper och erfarenheter (Dreyfus och Dreyfus, 1980). 

Sammanfattningsvis tror vi alltså att kunskaperna ökar allteftersom tiden går då de får 

mer utbildning och även bygger på sig mer relevanta erfarenheter. Samtidigt tror vi 

också att förväntningarna blir mer realistiska ju mer kunskaper och praktisk erfarenhet 

de får, bl.a. genom att bli en del av professionen. 

 

Genom att utforska vilken påverkan modellens faktorer egentligen har på 

kunskaperna och förväntningarna hos studenter och revisorsassistenter hoppas vi 

kunna förklara deras förväntningsgap. Faktorerna kommer sedan att testas med hjälp 

av den övriga befintliga teorin, d.v.s. redogörelsen över revisionsområdet och 

revisorn, vilket inkluderar revisionens syfte, gällande regelverk, The Accountability 

Model, revisorn som övervakare, revisorn som rådgivare, revisorn och 

marknadsföring, revisorernas syn på sitt arbete och revisorns dagliga aktiviteter. 

Denna teori kommer alltså att användas som mätinstrument för förväntningsgapet och 

därmed utgöra grunden för studiens huvudsakliga undersökning och vara vår 

beroende variabel, vilken behandlas nedan i kapitel 4 empirisk metod.	    
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Kapitel 4. Empirisk metod 
	  
Den empiriska metoden innehåller en grundlig beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt för att samla in empiriskt material. Valen av undersökningsmetod 

och undersökningsdesign motiveras noggrant och det redogörs även för hur 

datainsamlingen har skett. Studiens operationalisering presenteras och det sker även 

en genomgång av studiens surveyundersökning, tillsammans med ett tydliggörande av 

dess variabler, samt hur den insamlade datan hanterades med urval och 

svarsfrekvens. Kapitlet avslutas sedan med ett resonemang kring de forskningsetiska 

aspekter som vi har tagit hänsyn till i denna studie. 

 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 
För att testa vår modell krävdes en stor datainsamling från de berörda 

undersökningsobjekten, samtidigt som den var i behov av att underbyggas med 

material från ett fåtal och mer djupgående informationsinsamlingsmetoder. Därmed 

har vi i denna studie använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökningsmetod (Bryman och Bell, 2005).  

 

Vi inledde vår studie med att utgå från en kvalitativ metod för att få en uppfattning 

och förståelse för hur studenter, de blivande revisorerna, såg på revisorsyrket. En 

kvalitativ metod syftar till att beskriva, analysera och förstå ett beteende hos 

människor med utgångspunkt från dem som ska studeras (Lundahl och Skärvad, 

1999). Fördelen med att använda en kvalitativ metod är just att det går att erhålla mer 

djupgående och detaljrika svar om ämnet i fråga samt att den kan visa på 

totalsituationen i undersökningen, vilket skapar en bättre förståelse för sociala 

processer och sammanhang (Bryman och Bell, 2005; Holme och Solvang, 1997). För 

att få en inblick i hur förväntningsgapet för ekonomistudenter kan te sig och en 

förståelse för vad de har för kunskaper och förväntningar valde vi att genomföra en 

fokusgrupp med ekonomistudenter. Detta tillvägagångssätt gav oss en empirisk grund 

att utgå från för vilka faktorer som påverkar förväntningsgapet och hur studenterna 

tänkte inför deras kommande arbetsliv. Den kvalitativa delen blev därmed en slags 



	  

	  55 

förberedande forskningsmetod och ett förståelsesteg för att ge bra förutsättningar 

inför den egentliga huvudundersökningen, vilket också kan vara syftet med en 

kvalitativ undersökning (Holme och Solvang, 1997). Nackdelen med en kvalitativ 

undersökning är dock att det är svårt att dra en korrekt generaliserbar bild från en 

sådan studie, vilket innebar att vi endast använde den som en form av 

förundersökning inför den kvantitativa undersökningen (Bryman och Bell, 2005; 

Holme och Solvang, 1997). 
 

En kvantitativ undersökning går i grunden ut på att mäta någonting och att statistiskt 

beskriva ett fenomen (Lundahl och Skärvad, 1999). Den består också av bredare 

studier med ett deduktivt angreppssätt som går att generalisera (Johansson Lindfors, 

1993). Detta kan göras genom exempelvis strukturerade intervjuer och enkäter 

(Bryman och Bell, 2005) och vårt val föll på att genomföra en enkät, vilket gav 

förutsättningar för att få en tillräckligt hög svarsfrekvens för att kunna dra 

generaliserbara slutsatser om förväntningsgapet. Vi behövde dock ta hänsyn till att 

mätprocessen i en kvantitativ undersökning inte alltid är precis och riktig, det är lätt 

att falla in i en falsk trygghet att resultaten alltid är korrekta (Bryman och Bell, 2005). 

 

Vårt val att kombinera båda dessa två forskningsmetoder förstärktes ytterligare av 

Holme och Solvang (1997) som hävdar att kombinationen hjälper till att stärka 

respektive forskningsstrategis styrkor. Om båda metoderna dessutom visar samma 

resultat stärks resultatets giltighet och det är även ett bevis för att studiens resultat inte 

är en följd av studiens metodredskap (Holme och Solvang, 1997). Vi antar därför att 

våra resultat och slutsatser blev bättre säkerställda med hänsyn till att vi använt både 

kvalitativ och kvantitativ metod och alltså genomfört studien ur olika synvinklar. 

Kombinationen kan också enligt Holme och Solvang (1997) stimulera den fortsatta 

teoriutvecklingen och göra teorin mer komplett. 

 

4.2 Val av undersökningsdesign 
Med tanke på det stora antalet undersökningsobjekt (studenter och revisorsassistenter) 

som krävdes i denna studie valdes en surveyundersökning i form av pappers- och 

webbaserade enkäter som huvudsaklig undersökningsdesign. Det som gjorde 

surveyundersökningen till den mest lämpliga undersökningsdesignen var enkelheten 
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att samla in stora mängder data, det är också en snabb och effektiv design och 

kostnaden för den stora mängden data som samlas in är relativ låg (Bryman och Bell, 

2005; Johansson Lindfors, 1993; Lundahl och Skärvad, 1999). Vid användning av 

enkäter påverkas heller inte undersökningsobjekten av de som utför studien 

(intervjuareffekter), vilket kan ske när data samlas in genom exempelvis intervjuer 

(Johansson Lindfors, 1993; Lundahl och Skärvad, 1999). Användningen av enkäter 

bidrog också till att studien fick trovärdiga svar på frågorna som ställdes, detta 

eftersom chanserna är större att undersökningsobjekten svarar mer sanningsenligt på 

enkätfrågor än i intervjuer om saker som gör dem ängsliga och illa till mods (Bryman 

och Bell, 2005; Lundahl och Skärvad, 1999). Ytterligare fördelar med att använda sig 

av enkäter vid datainsamling är att det kan användas för frågor med långa 

svarsalternativ och det går att inkludera bilder och skalor (Langlet och Wärneryd, 

1980). 

 

Det finns dock även några nackdelar med enkäter, vilka t.ex. kan vara att det är svårt 

att följa upp med frågor och att det inte alltid passar för frågor utan fasta 

svarsalternativ (Langlet och Wärneryd, 1980). Det som talar emot enkäter är alltså att 

respondenter kan sitta inne med viktig information som inte samlas in då frågor om 

detta har utelämnats eller att de förbisetts av misstag (Bryman och Bell, 2005; 

Lundahl och Skärvad, 1999). För att undvika detta bortfall av information 

genomförde vi en pilotundersökning med ekonomistudenter som fick granska dessa 

enkäter och tycka till om dess utformning innan de skickades ut. Därmed fick vi en 

uppfattning om utformningen av enkätens frågor och om något eventuellt saknades. 

Även fokusgruppen med blivande revisorer användes för att minska risken för att 

frågor utelämnats. 

 

Genomförandet av den kvantitativa undersökningen genom enkäter gav studien 

möjligheten att förklara och dra slutsatser om förväntningsgapet för blivande 

revisorer. Genom att enkätundersökningen kompletterades med fokusgruppen och 

pilotstudien undveks också vissa nackdelar med denna undersökningsdesign. Skulle 

vi däremot använt oss av en mer kvalitativt inriktad studie, med intervjuer som 

undersökningsdesign, hade arbetets tidsfrist varit svår att nå p.g.a. den extra tid som 

intervjuer kräver. Det fanns också en risk att vi inte hade erhållit lika trovärdiga svar 
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från respondenterna eftersom intervjupersoner generellt inte svarar helt sanningsenligt 

vid intervjuer (Bryman och Bell, 2005).  

 

4.3 Metod för datainsamling 
	  

4.3.1 Fokusgrupp 
Som tidigare nämnts valde vi att inleda vår undersökning med att anordna en 

fokusgrupp, vilken bestod av fem studenter i olika faser av ekonomiutbildningen och 

med olika redovisningsbakgrunder. Under fokusgruppen berördes ämnen om revisorn 

och revision där gruppen tillsammans fick diskutera sina tankar och idéer kring dessa 

ämnen. Interaktion mellan deltagarna uppmuntrades då en bra gruppdynamik kan 

bidra till att deltagarna fungerar som medforskare, detta genom att de tar diskussionen 

till nya och oväntade riktningar (Kitzinger, 1994). Denna samverkan mellan 

deltagarna kan även ge en form av gruppeffekt (Carey och Smith, 1994), vilket bidrar 

med värdefull data och ett mervärde som inte kan uppnås i enskilda intervjuer 

(Morgan, 1996). Risken med en gruppdiskussion är dock att det uppstår ett grupptänk, 

d.v.s. att det anses viktigt att det finns en enighet i gruppen och att individer ger efter 

för gruppens uppfattningar istället för att stå för sina egna åsikter (Carey och Smith, 

1994). Schmidt och Umans (2014) hävdar däremot att diskussioner i grupp bidrar till 

att deltagarna kan relatera till varandras erfarenheter, vilket de inte kan göra i 

individuella intervjuer, och att diskussionerna därmed ger en rikare och mer 

fullständig bild av deras verklighet. I och med de öppna frågorna gavs också 

deltagarna frihet att diskutera vad som helst inom ämnet, vilket påverkade 

diskussionens riktning och gav nya infallsvinklar i ämnet. På detta sätt bidrog deras 

tankar även med nya idéer till enkätens utformning. 

 

I fokusgruppen deltog vi själva som moderatorer och vår uppgift blev därmed att 

försöka hålla diskussionerna flytande (Krueger och Casey, 2009). Innan 

diskussionerna startade förklarade vi för deltagarna att de var här för att hjälpa till och 

att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar, utan alla svar och åsikter var lika 

viktiga för oss. På detta sätt försökte vi undvika att alla inte skulle få chansen eller 

våga uttrycka sig och att studien därmed skulle gå miste om innovativa tankar. 

Fokusgruppen genomfördes i en tyst och avskild sal där vi erbjöd gruppmedlemmarna 
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dryck och tilltugg för att få dem att känna sig välkomna och uppskattade. 

Fokusgruppen varade i cirka en timme och ljudinspelades för att vi skulle kunna 

koncentrera oss på att följa diskussionerna, men också för att underlätta analyseringen 

av datan. Namnen på deltagarna som förekom under inspelningen togs bort från själva 

studien för att uppnå anonymitet.  

 

Fokusgruppen hjälpte oss att effektivisera tidsåtgången då den gav oss möjligheten att 

samla alla intervjupersoner samtidigt istället för att intervjua var och en för sig. Den 

alternativa metoden, att ha personliga intervjuer med de blivande revisorerna, valdes 

alltså bort då vi ansåg att det skulle innebära en alltför hög tidsåtgång och att 

innovationen hos en enskild individ inte är lika stor som den i en fokusgrupp. Vi 

trodde även att stämningen i fokusgruppen skulle hjälpa till att minska individernas 

nervositet och känsla av obehag, vilket vi tror kan vara fallet i individuella 

utfrågningar där respondenten enskilt får svara på svåra och tuffa frågor och bedöms 

efter sina svar på dessa. Det blir helt enkelt inte lika stort fokus på den enskilda 

individen och det enskilda svaret i en gruppdiskussion som i en individuell intervju. 

Fokusgrupper gör det också möjligt för personer att diskutera och ha tankar om andra 

deltagares resonemang som personerna själva inte hade tänkt på tidigare, vilket 

innebär att fokusgrupper är ett bra verktyg för att skapa fler åsikter kring vissa frågor 

än vad som hade skett vid individuella intervjuer (Bryman och Bell, 2005). Att erhålla 

ytterligare frågor, mer diskussioner och fler resonemang och därmed få inspiration till 

vår enkät var också syftet med vår fokusgrupp.  

 

4.3.2 Enkäter 
Surveyundersökningar är icke experimentella frågeundersökningar och dess 

grundtanke är att den insamlade informationen ska vara standardiserad (Lundahl och 

Skärvad, 1999). Surveyundersökningar kännetecknas av att de många gånger består 

av stickprovsundersökningar och en metod för detta är enkäter. Det är enligt Lundahl 

och Skärvad (1999) viktigt att alla respondenter besvarar samma frågor och att de 

besvaras under likartade omständigheter, detta för att skapa jämförbara svar och så 

goda förutsättningar som möjligt för en kvantitativ bearbetning och analys av svaren. 

Därför utformades också vår enkät på samma sätt för både studenterna och 

revisorsassistenterna. 
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Lundahl och Skärvad (1999) nämner att just utformningen av enkäten är av stor 

betydelse, vilket även Holme och Solvang (1997) instämmer i. Det är enligt dem av 

stor vikt att överväga nedanstående punkter: 

- vilka frågor som ska ställas, 

- hur frågorna ska formuleras, 

- i vilken ordning frågorna ska ställas, 

- hur svarsalternativen ska utformas.  
 

Som första steg tog vi ställning till vilka frågor som skulle ställas och varför just de 

skulle vara med. I och med att det finns några grundläggande frågor att ta hänsyn till 

vid utformningen av frågorna tog vi också dessa i beaktning (Lundahl och Skärvad, 

1999). Vi valde t.ex. att försöka formulera frågorna till att bli fullt begripbara för 

undersökningsobjekten, att undvika svårtolkade och komplicerade ord, att undvika 

användandet av värdeladdade ord och slutligen frågade vi enbart om en sak i taget. 

Efter formuleringarna av frågorna var det dags att bestämma vilken ordning frågorna 

skulle följa och även här valde vi att följa några grundregler från Lundahl och 

Skärvad (1999). Enkäten inleddes enligt Lundahls och Skärvads (1999) instruktioner 

med tämligen enkla och icke hotande frågor. Vad gäller våra svarsalternativ använde 

vi oss av svarsalternativ på en sjugradig likertskala, vilket är vanlig skala vid mätning 

av respondenters uppfattningar (Bryman och Bell, 2005), från instämmer inte alls (1) 

till instämmer helt (7). Således var antalet svarsalternativ udda och det gick att svara 

neutralt på påståendena.  

 

För att säkerställa enkätens uppbyggnad och formulering gjordes en 

pilotundersökning av enkäten och den testades på fem studenter som inte ingick i 

populationen för enkätundersökningen, vilka alla studerade fjärde året på 

civilekonomprogrammet med en annan inriktning än redovisning. Detta gjordes också 

för att i största möjliga utsträckning undvika att frågor skulle misstolkas eller 

missuppfattas, vilket i sådana fall kunde lett till att den insamlade datan blev felaktig 

(Bryman och Bell, 2005). En pilotstudie ger också värdefull information om möjliga 

felaktigheter i enkäten (Johansson Lindfors, 1993). Efter att pilotstudien genomförts 

lyssnade vi således på deltagarnas argument och vi tog hänsyn till deras åsikter när 

den slutgiltiga utformningen på enkäten skulle fastställas. Inga frågor togs dock bort 
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eller lades till efter denna pilotundersökning, endast justeringar i frågeformuleringen 

och i stavningen ändrades. 

 

De universitet/högskolor som sedan valdes ut för att besvara enkäten var 

Linnéuniversitet och Högskolan Kristianstad, vilka är intressanta då de skiljer sig åt i 

sin utbildning. Linnéuniversitetet förespråkar en traditionell teoretisk utbildning med 

sitt civilekonomprogram medan Högskolan Kristianstad använder sig av 

utbildningsformen WIL (Work Integrated Learning) som förutom en teoretisk 

utbildning även ger studenterna möjlighet till praktisk utbildning på sitt 

ekonomprogram. Studenterna på Högskolan Kristianstad får dessutom möjligheten att 

välja inriktning på sina studier redan från första årskursen, vilket studenterna på 

civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet inte får göra förrän år 3. På 

Linnéuniversitetet studerar 372 studenter (2014-04-23)  som har möjlighet att nå titeln 

auktoriserad revisor, medan Högskolan Kristianstad har 203 aktuella studenter (2014-

05-05). Vi valde att låta samtliga studenter få möjligheten att svara på vår enkät för att 

erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt, vi såg heller inget problem med att hinna 

med detta inom tidsramen för studien. För att uppnå högsta möjliga svarsfrekvens från 

studenterna valde vi att dela ut enkäten i pappersform istället för webbaserade enkäter 

i de universitets- och högskoleklasser där det var möjligt. Vi trodde detta skulle öka 

chanserna till en högre svarsfrekvens från respondenterna. I utskicket av den 

webbaserade enkäten medföljde också ett välskrivet introduktionsbrev, vilket 

förklarade syftet med studien, varför just deras svar var viktiga och varför just de hade 

valts ut. En första påminnelse skickades till dem som inte svarade på den 

webbaserade enkäten efter 6 dagar för att undvika för stora bortfall (Bryman och Bell, 

2005). Även en andra påminnelse skickades ut 10 dagar efter att enkäten skickades ut 

för första gången. 

 

Till revisorsassistenterna valde vi att endast skicka ut webbaserade enkäter, detta 

eftersom personerna i fråga är mer utspridda och att en pappersenkät därför hade varit 

alltför kostsam och tidskrävande att åka runt och dela ut. För att komma i kontakt 

revisorsassistenterna användes i första hand kontakter hos de olika Big 4-företagen, 

vilket också var en metod för att öka svarsfrekvens hos de utvalda respondenterna. 

Även i utskicket av enkäten till revisorsassistenterna medföljde ett välskrivet 

introduktionsbrev, vilket liksom brevet till studenterna förklarade syftet med studien, 
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varför just deras svar var viktiga och varför just de hade valts ut. Antalet 

revisorassistenter som fick tillgång till enkäten var cirka 100 stycken och 

målsättningen var sedan att erhålla minst 30 svar. 

	  

4.4 Konceptualisering fokusgrupp 
Genom att utgå från den tidigare berörda teorin kunde vi framställa frågor till 

fokusgruppen som ökade vår förståelse för hur blivande revisorer tycker och tänker 

om revisorn samt revision. Deltagarna bestod av en förstaårselev (19 år) på 

civilekonomprogrammet, två andraårselever (22 respektive 24 år), en från tredje året 

(22 år) med redovisning som inriktning samt en fjärdeårselev (24 år) på 

redovisningsinriktningen. Målet med fokusgruppen var som sagt att få ytterligare 

material till utformandet av enkäten. En intervjuguide hade förberetts i förväg och 

bestod av sex stycken öppna frågor som främst berörde revisorn samt revision där 

gruppen tillsammans fick diskutera sina tankar och idéer kring dessa ämnen. 

Fokusgruppen inleddes dock med frågor om deltagarnas studier och tidigare 

erfarenheter av revision för att säkerställa deras förutsättningar. Här nedan kommer vi 

att gå igenom vilka frågor som ställdes och motivera varför just de var relevanta för 

denna fokusgrupp, vad resultatet blev och hur det hjälpte oss i utformningen av 

enkäten. 

 

4.4.1 Utformning av intervjuguide 
Fokusgruppen inleddes som sagt med några kontrollfrågor för att på förhand veta om 

deltagarnas olika förutsättningar inför diskussionen. Därför startade vi fokusgruppen 

med följande två frågor: 

• Hur många år har ni studerat ekonomi och vilken eventuell inriktning läser ni? 

• Har ni någon praktisk erfarenhet inom revision/redovisning eller kontakt med 

någon inom detta område? 

 

Därefter var det dags att inleda själva diskussionen och det första vi ville veta var helt 

enkelt vad revision betyder för dem och således ta reda på om de egentligen vet 

innebörden av revision. Därför löd den första öppna frågan enligt följande: 

• Vad är revision för er och vad tänker ni på när ni hör revision? 
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På civilekonomutbildningen läser ekonomstudenterna inga specifika revisionskurser, 

däremot får de studera redovisning (Linnéuniversitetet, 2014). Vi ställde oss därmed 

frågan om de verkligen kan skilja på dessa två begrepp: 

• Finns det några skillnader mellan revision och redovisning? Diskutera! 

 

Enligt Broberg (2013) lägger en revisor i tur och ordning mest tid på kommunikation, 

dokumentation, administration, granskning och konsultation. Vi funderade dock på 

om de blivande revisorerna på universitetsnivå egentligen har koll på detta och 

frågade därmed följande: 

• Vilka arbetsuppgifter utför en revisor och vad tror ni att denne gör på arbetet? 

 

För att få en allmän bild av hur revisorn uppfattas utifrån och därmed även hur 

teamwork fungerar på revisionsbyrån ställdes nedanstående frågor. De syftade även 

till att se vilka förväntningar de hade på yrket och vilka egenskaper samt kunskaper 

de trodde att en revisor bör besitta. 

• Vad är en typisk revisor för er? 

• Vad finns det för viktiga egenskaper som en revisor bör besitta och vilken typ 

av person tror ni att arbetsgivarna söker vid arbetssökningar? 

 

Slutligen ville vi avrunda fokusgruppen med en fråga om studenternas egen 

utveckling, om de kände att utbildningen ökat deras kunskaper om revision och 

redovisning: 

• Skiljer sig er uppfattning om revision och revisorn nu jämfört med när ni 

påbörjade er ekonomiutbildning? 

 

4.4.2 Sammanställning av fokusgruppen 
Diskussionerna gav oss väldigt intressanta svar och nya synvinklar om revision och 

revisorn och de tillförde därmed ytterligare en dimension till konstruktionen av 

enkäten. Våra fem deltagare svarade tämligen samstämmigt med varandra, även om 

skillnader kunde utkristalliseras mellan fjärdeårsstudenten med redovisningsinriktning 

mot de övriga. Här nedan följer en kort sammanställning av de diskussioner som 

fördes under respektive öppen fråga. 
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• Vad är revision för er och vad tänker ni på när ni hör revision? 

Deltagarna började med att dela med sig av det de kom att tänka på när de hörde ordet 

revision. Vanliga ord som återkom var siffror, bokföring, granskning, debit och 

kredit. Deltagarna med mindre erfarenhet av redovisningsstudier inledde sedan 

diskussionen om vad revision egentligen innebar. Deras uppfattning var att revision 

innebar bokföring, att revisorer sköter den löpande bokföringen och företagens 

redovisning. En av de mer rutinerade deltagarna styrde därefter in samtalet på att 

revisorn istället är mer av en extern aktör som granskar företags redovisning, att de 

värderar företaget och ger en rättvisande bild av företaget till allmänheten och 

investerare. Samtliga deltagare var i alla fall överens om att det är företagens 

årsredovisningar som revisorerna i huvudsak arbetar med. De förknippade även 

revision med andra aktörer såsom finansanalytiker och Skatteverket. 

 

• Finns det några skillnader mellan revision och redovisning? Diskutera! 

Under denna fråga uppstod det en del förvirring bland fokusgruppens deltagare. Ett 

par av deltagarna hade alltid förknippat orden med varandra och trodde att de betydde 

samma sak. En annan deltagare menade att de säkert finns en skillnad mellan 

begreppen, men visste inte vad denna skillnad bestod i. De menade att revision 

förknippas med redovisning. Efter att en av de övriga deltagarna klev in i 

diskussionen konstaterades det att revision innebar en djupare och mer ingående 

granskning och att redovisning endast innebar bokföring. De menade att en revisor är 

bredare och att även om denne gör en del bokföring så lägger revisorn mer tid på att 

genomföra olika granskningar, att revisorn är en extern aktör som åker ut fysiskt till 

företagen och granskar dem. Slutligen kom de överens om att redovisning var något 

som företagen själva genomförde löpande under året, medan revisionen sköts av en 

oberoende aktör som granskar att redovisningen upprättats på ett korrekt sätt enligt 

standarder och att resultat- och balansräkningarna hos företagen stämmer. 

 

• Vilka arbetsuppgifter utför en revisor och vad tror ni att denne gör på arbetet? 

Flera av deltagarna förknippade som sagt revisorer med siffror och menade att denne 

är en person som sitter inne på kontoret hela dagarna. Största arbetsuppgiften bestod i 

att granska siffror i resultat- och balansräkningar och de menade att grovjobbet 

utfördes av revisorsassistenterna, medan de auktoriserade revisorerna spenderar mer 
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tid hos klienterna. Deltagarna hade svårt att komma på arbetsuppgifter utöver 

granskning, men menade att revisorn även studerar klientföretagens rutiner och 

skriver revisionsberättelser. En av deltagarna konstaterade lite skämtsamt att en 

revisor mestadels fikar och golfar. Efter ytterligare lite tid dök också ordet rådgivning 

upp och deltagarna konstaterade att även detta ingår bland revisorns arbetsuppgifter. 

De menade att revisorerna hjälper företagen att utbilda dess ekonomiavdelningar, att 

de hjälper företagen med att följa riktlinjer när de utför sin bokföring och att de även 

stödjer företagen genom leta efter affärsrisker i dess omgivning. En av deltagarna 

hävdade också att revisorer måste vara uppdaterade på lagar och standarder och att de 

därmed också bör spendera en del tid på att läsa in sig på detta. Slutligen bads 

gruppen att lista hur de trodde att revisorn fördelade sin arbetstid. Resultatet blev att 

revisorn uppskattningsvis spenderade 3/4 av sin arbetsdag på att granska 

årsredovisningar samt resultat- och balansrapporter, någon halvtimme varje dag på 

rådgivning samt på att skriva revisionsberättelser. Att läsa in sig på lagar och 

standarder gjorde en revisor endast någon enstaka timme varje kvartal.  
 

• Vad är en typisk revisor för er? 

De första kommentarerna som dök upp handlade om att revisorn var en tråkig 

kostymnisse med portfölj. Flera av deltagarna såg jobbet som tråkigt och att revisorn 

sitter inne själv på kontoret och räknar, läser dokument och skriver rapporter. De 

förknippade även revisorn med myndighetspersoner. De menade att media och filmer 

har hjälpt till att stärka deras bild av revisorn som en tråkig, tystlåten, smart och nitisk 

person, även om detta säkerligen kunde se annorlunda ut i verkligheten. Deltagaren 

med mest redovisningsutbildning var dock lite mer positiv och menade att även om 

detta är den klassiska bilden av revisorn så är den idag föråldrad och att revisorn idag 

är mer social och bättre på att kommunicera.  

 

• Vad finns det för viktiga egenskaper som en revisor bör besitta och vilken typ 

av person tror ni att arbetsgivarna söker vid arbetssökningar? 

Den gemensamma nämnaren bland deltagarnas åsikter kring revisorns viktigaste 

egenskap var noggrannhet, att revisorn är en person som noga tänker igenom saker 

innan denne fattar ett beslut och att denne har ett öga för små detaljer. Andra 

egenskaper som dök upp till diskussion var pålitlighet, självständighet, självsäkerhet 

och att revisorn är påläst, jordnära, inte impulsiv, social och att denne ska inge 
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förtroende och ge ett bra kundbemötande. Viktigaste egenskaperna för en revisor 

enligt deltagarna var i tur och ordning noggrannhet, självständighet och självsäkerhet. 

 

• Skiljer sig er uppfattning om revision och revisorn nu jämfört med när ni 

påbörjade er ekonomiutbildning? 

Deltagarnas åsikter gick isär angående utbildningens påverkan för deras intresse av 

revision och att bli revisor. En övervägande del ansåg att redovisningskurserna 

minskat deras intresse för att arbeta med revision, att kursen inte gav någon 

motivation till att söka sig vidare till att bli revisor. När det dessutom gått upp för 

några av deltagarna att redovisningen inte var detsamma som revision förstod de inte 

varför det inte finns någon kurs om detta. En av deltagarna hade dock blivit mer 

inspirerad av redovisningskurserna och menade att detta definitivt var något som 

denne kunde tänka sig att arbeta med i framtiden. Deltagarna menade även att de lärt 

sig mer om revision vid de få tillfällen de kommit i kontakt med revisionsbyråer vid 

t.ex. arbetsmarknadsdagar än genom utbildningen, att dessa kontakter har hjälpt dem 

att få en tydligare men dock inte någon komplett bild av yrket. Även kontakter med 

vänner som pluggar redovisning och som söker jobb inom revisionsbranschen har 

givit dem större insyn i revisionsarbetet än universitetet i sig. Deltagarna var också 

relativt samstämmiga i åsikten att universitetsutbildningen endast givit dem lite 

redovisningsgrunder och att detta dessutom inte var tillräckligt verklighetsförankrat 

för att de skulle kunna ta till sig allt.   
 

4.4.3 Resultat av fokusgruppen 

Resultatet från fokusgruppen stämde väl överens med teorin om förväntningsgapet 

och hur vi själva trodde att det skulle se ut, även om vi är medvetna om att det inte går 

att dra en generaliserbar bild från en grupp om fem personer då kunskaperna kan 

skilja sig från person till person och att andra deltagare eventuellt hade kunnat bidra 

med andra synvinklar. Tillsammans med teorin kunde dock fokusgruppen lägga 

grunden för studiens undersökningsdesign - enkäten.  

 

Vi kunde på ett tydligt sätt redan i ett tidigt skede av fokusgruppen se att flera av 

deltagarna hade stora problem med att skilja på begreppen redovisning och revision 

och dess olika betydelser. Detta blev därför ett av våra fokus i enkäten och ett antal 

frågor om detta utformades, t.ex. om en av revisorns huvuduppgifter är att göra 
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företags redovisning eller inte. Deltagarna hade även stora svårigheter att komma på 

arbetsuppgifter utöver granskning som revisorn utför, detta motiverade oss ytterligare 

till att undersöka detta närmare, alltså vad de blivande revisorerna egentligen tror att 

en revisor gör på arbetet och om de har rätt förväntningar på yrket. 

 

Förutom att bekräfta våra teorier om studenternas kunskaper och förväntningar om 

revisionsområdet bidrog fokusgruppen även med nya infallsvinklar, t.ex. att de 

förknippar revisorn med en myndighetsliknande person och revision med 

Skatteverket. Följaktligen formulerade vi också några påståenden om detta, t.ex. att 

“revisorn är en myndighetsliknande person som godkänner företags redovisning” och 

att “revision är en slags garanti mot anmärkningar från Skatteverket”. En aspekt som 

förvånade oss något under fokusgruppen var att kommunikation och social kompetens 

inte framhävdes mer, utan att egenskaper såsom självständighet och självsäkerhet 

istället betonades desto mer. Även om frågor om kommunikation och social 

kompetens var planerade för enkäten redan innan fokusgruppen stärkte detta vår 

övertygelse om att detta var en viktig del att inkludera i studien. Vi ansåg det viktigt 

att ta reda på om fokusgruppens åsikter överensstämde med andra blivande revisorers 

bild av dessa egenskaper och flera frågor upprättades således om detta.  

 

Slutligen bekräftade också deltagarna på fokusgruppen den klassiska bilden av 

revisorn, d.v.s. att denne är en tråkig ensamvarg som arbetar med siffror, och att 

civilekonomutbildningen varken inspirerat eller hjälpt dem att öppna upp sinnena för 

revisionsyrket. Förutom att bli inspirerade till nya frågor och infallsvinklar till 

enkäten bidrog fokusgruppen således också med ytterligare motivation till att utföra 

denna studie, detta då vi klart kunde se ett förväntningsgap mellan vad de tror om 

revision och revisorn och vad det egentligen innebär.  

 

4.5 Operationalisering 
Som tidigare nämnts skickades enkäten till både studenter och revisorsassistenter. I 

inledningen av enkäten beskrev vi kortfattat studiens syfte och varför just personen i 

fråga valts ut, detta för skapa en positiv bild av undersökningen och få dem att känna 

sig utvalda. Vi försökte dock låta bli att använda alltför avancerade termer för att 

undvika missförstånd och för att inga frågor skulle lämnas obesvarade. I 
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operationaliseringsdelen nedan kommer vi presentera vår enkät med argument och 

upplysningar om hur vi tänkte kring våra val av kategorier, frågor samt variabler, 

vilka sedan står till grund för mätningen av förväntningsgapet.  

 

4.5.1 Enkätens utformning 

I vår undersökning var det viktigt att få tillgång till allmän information om 

respondenternas bakgrund och förutsättningar för att besvara frågorna i enkäten. 

Enkäten började därför med nio (till studenterna) respektive tio (till 

revisorsassistenterna) inledande frågor som syftade till att ta reda på vilka 

bakomliggande faktorer som påverkar studenternas och revisorsassistenternas 

kunskaper och förväntningar. Eftersom vi vill undersöka skillnaden mellan 

studenterna och revisorsassistenterna har vi valt att koda dem och deras svar som: 

studenter = 0 och revisorsassistenter = 1. Denna del börjar med en genomgång av de 

kontrollfrågor som ställdes till universitetsstudenterna för att sedan komma in på de 

frågor som utformades till de som jobbar som revisorsassistenter. Slutligen sker en 

genomgång av själva undersökningsfrågorna, vilka var gemensamma för både 

studenterna och revisorsassistenterna.  

 

4.5.1.1 Kontrollfrågor till studenter 

Kön 

Jonnergård och Stafsudd (2009) har i en studie funnit att det finns skillnader mellan 

manliga och kvinnliga revisorer, vilka bl.a. kan hänföras till relationer till klienter, 

arbetskamrater samt interna och externa nätverk. De individuella förutsättningarna 

(kompetens, engagemang, personlighet o.s.v.) bygger på att dessa egenskaper är de 

avgörande, inte genus. Männen uppfattas ha ett bättre självförtroende och 

försäljningsförmåga än kvinnorna, däremot ansågs kvinnorna vara mer noggranna. 

För att kunna ta reda på om det fanns några skillnader mellan könen gällande 

förväntningsgapet inledde vi således enkäten med denna traditionella fråga: 

(Kodning: Kvinna = 0, Man = 1) 

1. Jag är: 

- Man 

- Kvinna 
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Ålder 

I vår modell nämnde vi att olika former av erfarenhet har en viktig roll i hur 

individers kunskaper och förväntningar ser ut. Det finns flera faktorer som bidrar med 

erfarenhet och således ville vi också ta reda på hur mycket var och en av dessa 

faktorer påverkade förväntningsgapet. En av dessa faktorer är respondenternas ålder, 

vilket är en individuell förutsättning där vi tror att äldre personer har samlat på sig 

mer erfarenheter och kunskaper. Enligt Young and Warren (2011) utvecklas också 

studenters kritiska tänkande med åldern. Vi vill därför testa om den troliga ökningen 

av erfarenheten och kritiskt tänkande som kommer med åldern har någon påverkan på 

kunskaperna och därmed förväntningsgapet. 

(Antal år: t.ex. 26 år = 26) 

2. Din ålder? 

Utbildning 

En annan viktig faktor som nämns i modellen och i allra högsta grad har en påverkan 

på en persons kunskaper är dennes val av utbildning. De nedanstående frågorna togs 

även med för att möjliggöra en jämförelse mellan Linnéuniversitetet och Högskolan 

Kristianstad och deras olika utbildningar, alltså för att jämföra deras effektivitet att 

utbilda studenterna och förbereda dem inför deras eventuella yrkesliv inom 

revisionsbranschen. Enligt Alvesson (2013) har studenter svårt att tillämpa de 

kunskaper de får via praktik då de tilldelade uppgifterna ofta är enkla och 

rutinmässiga. Detta ville vi applicera på vår studie och undersöka huruvida praktik har 

någon påverkan eller inte på studenters kunskaper och förväntningar. Ytterligare en 

orsak till utbildningsprogrammens medverkan var för att säkerställa att 

respondenterna verkligen studerade ett program som möjliggör en framtid inom 

revisionsbranschen. 

(Kodning universitet/högskola: Högskolan Kristianstad = 0, Linnéuniversitet = 1, 

Kodning program: ekonomprogrammet = 0, civilekonomprogrammet = 1) 

3. Vid vilket universitet/högskola studerar du? 

4. Vilket utbildningsprogram studerar du? (t.ex. civilekonomprogrammet, 

ekonomprogrammet osv.) 
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Årskurs 

En annan avgörande faktor för en persons förväntningar och kunskapsnivå, som också 

är med i modellen och berör området erfarenhet, är givetvis hur länge personen i fråga 

har studerat. Liksom för ålder tror vi att varje utbildningsår även utvecklar det kritiska 

tänkandet. I vår studie ville vi därför se om förväntningsgapet förändras mellan 

årskurserna, om utbildningen verkligen utvecklar studenternas kunskaper om revision 

och därmed minskar förväntningsgapet för varje årskurs. 

(Kodning: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, och 4+ = 4)  

5. Vilken årskurs studerar du? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 + 

Inriktning på utbildningen 

Ett antal år in i ekonomistudierna väljer studenterna inriktning på sin utbildning. 

Bland de studenter som valt inriktning på sina studier var det endast de som studerade 

på redovisningsinriktningen som vi ville fokusera vår studie på. För att säkerställa att 

de besvarande med vald inriktning verkligen studerade redovisning frågade vi därmed 

vilken inriktning de studerade. 

(Kodning: annan/ännu inte valt = 0, redovisningsutbildning = 1) 

6. Vilken inriktning läser du på din ekonomiutbildning? (lämna ett - om du 

inte valt ännu) 

Anhörig inom redovisnings- eller revisionsyrket 

Vi tror även att en persons omgivning kan ha en stor påverkan på dennes 

uppfattningar om saker och ting, t.ex. om revision. Har personen i fråga då någon i sin 

närhet som arbetar eller har arbetat med revision eller redovisning kan denne ha en 

bättre baskunskap att utgå ifrån. Detta var en faktor vi uppmärksammade i vår modell 

och något som vi ville ta hänsyn till i vår mätning. (Kodning: Nej = 0, Ja = 1) 

7. Har du någon nära anhörig som arbetar/arbetat med revision eller 

redovisning? 

- Ja 

- Nej 
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Tidigare praktisk erfarenhet 

Ytterligare en faktor som berör erfarenhet och som kan påverka förutsättningarna är 

om personen i fråga har egen praktiskt erfarenhet av revision eller redovisning. Även 

detta var en viktig detalj som vi tog hänsyn till i vår mätning. Detta ansåg vi även 

kunde vara en intressant faktor att jämföra, alltså om kunskaperna och förväntningar 

skiljde sig åt mellan de som fått praktisk erfarenhet av revision eller redovisning och 

de som inte hade någon tidigare erfarenhet. 

(Kodning: Nej = 0, Ja = 1) 

8. Har du själv någon tidigare praktisk erfarenhet av revision eller 

redovisning? 

- Ja 

- Nej 

Tankar om att bli revisor 

Vi ville även ta reda på om de som faktiskt har planer på att i framtiden arbeta med 

revision eller redovisning har bättre kunskaper om yrket än de som inte har sådana 

avsikter. Detta skulle även kunna ge en signal på hur attraktivt revisionsyrket är bland 

ekonomistudenter.  (Kodning: Ja = 1, Nej = 2 och vet inte = 3) 

9. Har du eller har du haft tankar på att bli revisor eller att arbeta med 

revision/redovisning? 

- Ja  

- Nej 

- Vet inte 

 

4.5.1.2 Kontrollfrågor till revisorsassistenter 
	  
Kön och ålder 

De inledande frågorna till revisorsassistenterna skiljde sig en del mot frågorna till 

studenterna, men de hade i stort sett samma syfte, nämligen att ta reda på 

respondenternas bakgrund och få en bas att utgå från i mätningarna. De två första 

frågorna, de om kön och ålder, fanns med av samma anledning som nämndes i den 

ovanstående sektionen, alltså för att ta reda på om det fanns skillnader mellan könen 

och om livserfarenheten hade någon betydelse 

(Kodning kön: Kvinna = 0, Man = 1, Kodning antal år: t.ex., 26 år = 26) 
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1. Jag är: 

- Man 

- Kvinna 

2. Din ålder? 

Utbildning 

De nästföljande frågorna fanns med för att kunna avgöra om respondenternas tidigare 

utbildning har någon betydelse för vad de kan flera år senare. Eftersom dessa personer 

kommit längre i sin utbildning och utveckling än studenterna ville vi också ha 

möjligheten att kunna följa upp om det fanns något samband i resultaten mellan de 

personer som studerat på samma universitet, utbildningsprogram eller inriktning. 

(Kodning universitet/högskola: Linnéuniversitetet = 1, Högskolan Kristianstad = 2, 

annat/annan = 3. Kodning utbildning: civilekonomprogrammet = 1, 

ekonomprogrammet = 2, annat = 3. Kodning inriktning: annan = 0, redovisning = 1). 

3. Vid vilket universitet/högskola studerade du? 

4. Vilket utbildningsprogram studerade du? (t.ex. civilekonomprogrammet, 

ekonomprogrammet osv.) 

5. Vilken inriktning studerade du på din ekonomiutbildning? (t.ex. 

redovisning, controller osv., lämna ett - ifall du inte studerade någon 

specifik inriktning) 

Antal studieår 

Vi ville även ha möjligheten att kunna se om antalet år av universitets- eller 

högskolestudier hade någon betydelse och om det kunde finnas något samband med 

resultatet. (Kodning: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4+ = 4) 

6. Hur många år av universitets-/högskolestudier har du? 

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 + 
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Praktisk erfarenhet 

Enligt teorin (t.ex. Van Maanen, 1978) kan socialiseringsfunktionen ha en väldigt stor 

betydelse för personers kunskaper o.s.v. och därför återfinns också denna faktor i vår 

modell. Socialiseringen kan alltså vara en faktor av avgörande betydelse för 

respondenternas resultat i vår undersökning och därför fann vi det väldigt viktigt att 

fråga vilken revisionsbyrå de arbetade för, hur länge de hade arbetat med revision och 

deras nuvarande arbetsgivare. Förutom att ge oss en indikation på hur mycket 

erfarenhet som krävs för att bli riktigt kunnig om revision skapade det även 

förutsättningar för att jämföra hur socialiseringsprocessen skiljer sig åt mellan 

företagen, d.v.s. avgöra hur stor påverkan socialiseringen har haft på 

revisorsassistenternas kunskaper och syn på yrket. 

(Kodning: år av praktisk erfarenhet: ex, 5 år = 5, Kodning revisionsbyrå: EY = 1, 

PwC = 2, KPMG = 3, Deloitte = 4 och annan = 5, Kodning antal år hos nuvarande 

arbetsgivare: t.ex. 3 år = 3) 

7. Hur många år av praktisk erfarenhet av revision har du?  

8. Vilken revisionsbyrå arbetar du för? 

- EY 

- PwC 

- KPMG 

- Deloitte 

- Annan 

9. Hur många år har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare? 

Arbetstitel 

Denna fråga behandlar vilken roll respondenten hade i företaget, detta för att 

säkerställa att respondenten verkligen var revisorsassistent. 

(Kodning: annan titel = 0, Revisorsassistent = 1) 

10. Vilken titel har du inom ditt yrke? (t.ex. revisorsassistent, auktoriserad 

revisor osv.) 

Tankar om auktorisation 



	  

	  73 

Den sista frågan fanns med för att avgöra hur revisorsassistenterna såg på sitt eget 

yrke och på sin framtid inom branschen, om de vill fortsätta satsa eller möjligtvis byta 

riktning. 

(Kodning: Ja = 1, Nej = 2, Vet inte = 3) 

11. Har du tankar på att bli auktoriserad revisor? 

- Ja 

- Nej 

- Vet inte 

 

4.5.1.3 Huvudundersökning (den beroende variabeln) 

Enkätens huvudundersökning är baserad på den teori som finns om vad revision 

innebär och vad revisorn gör. Denna del av enkäten är uppdelad i olika kategorier som 

behandlar separata områden om revisorn och revision och varje kategori bestod sedan 

av olika påståenden som respondenterna fick ta ställning till. De kategorier som 

användes var revisorns arbetsuppgifter och aktiviteter, revisorns kunskaper och 

egenskaper, nyttan med revision och till sist regler och ansvar. Dessa kategorier är 

främst baserade på Brobergs (2013) avhandling där hon behandlar hur revisorn jobbar 

och vad denne egentligen gör på arbetet. Kategorierna var dock inte utmarkerade för 

respondenterna, men påståendena inom respektive kategori kom i en följd. Det fanns 

en jämn fördelning över antalet korrekta och felaktiga påståenden och som 

svarsalternativ fanns en sjugradig likertskala, från instämmer inte alls (1) till 

instämmer helt (7), där respondenterna fick avgöra hur väl påståendena stämde 

överens med deras uppfattningar. Att just en sjugradig likertskala valdes var för att 

den är lämplig vid mätning av attityder (Bryman och Bell, 2005). Det möjliggjorde 

också en ökad varians och det gav även respondenterna möjligheten att ge ett mer 

precist svar. Då antalet svarsalternativ är udda gavs dessutom möjligheten av svara 

neutralt om de kände sig osäkra på påståendena. 

 

Varje kategori med de inkluderade påståendena innehåller sådan information som 

testar de blivande och nyanställda revisorernas kunskaper och uppfattningar om 

revisorn och dennes yrke. Här nedan kommer en beskrivning av varje kategori och 

vilka påståenden som inkluderas i varje, samt en motivering till varför just dessa 
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kategorier valts ut. Kodningen på samtliga påståenden är: instämmer inte alls = 1 och 

instämmer helt = 7. 

 

Revisorns arbetsuppgifter och aktiviteter 

Vi ville inleda vår huvudundersökning med några grundläggande påståenden om vad 

revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter består av samt vilka aktiviteter revisorn lägger 

mest tid på. Ett par av dessa frågor är också baserade på den fokusgrupp som 

genomfördes, där det framgick att deltagarna hade svårt att skilja på redovisning och 

revision och vad revisorns arbetsuppgifter egentligen bestod av. I teorin (Broberg, 

2013) framgår det också vilka aktiviteter som revisorns spenderar mest tid på, vilka i 

tur och ordning är: kommunikation, dokumentation, administration, granskning, 

konsultering, förberedande, läsning av standarder, byråaktiviteter och till sist att 

uppdatera sig. Det har framkommit i både teorin om förväntningsgapet och under 

fokusgruppen att revisorsyrket är starkt förknippat med granskning, men desto mindre 

med de övriga aktiviteterna. Vi ville därför testa detta och se om det också var den 

generella bilden bland våra respondenter. Utöver detta ville vi också undersöka om 

revisorsassistenterna visste vad de faktiskt gör på arbetet. I denna kategori ställs också 

dessa aktiviteter mot varandra och respondenterna får således ta ställning till vilka 

aktiviteter de tror att revisorn spenderar mest tid på. Denna kategori var av stort 

intresse då den undersöker om de blivande revisorerna egentligen vet vad deras 

kommande arbetsuppgifter består av och vilka aktiviteter de kommer att utföra. 

1. En av revisorns huvuduppgifter är att göra företags redovisning 

2. En av revisorns huvuduppgifter är att granska företags årsredovisningar 

och bokslut 

3. Revisorn är en myndighetsliknande person som godkänner företags 

redovisning 

4. Som revisor är en del av arbetet att vara rådgivare 

5. Att marknadsföra de tjänster som revisionsbyråerna säljer är en del av 

revisorers arbete 

6. Bland de aktiviteter som revisorn spenderar mest tid på under en arbetsdag 

finns att granska klientföretagens finansiella rapporter och räkenskaper 

samt att granska och ge feedback på medarbetarnas (teammedlemmarnas) 

arbete 
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7. I revisionen är det lika viktigt att revisorn kommunicerar med sina klienter 

och medarbetare på ett bra sätt som att revisorn räknar igenom olika 

belopp och nyckeltal 

8. Revisorers uppgift är att granska alla transaktioner som sker i ett företag 

under ett räkenskapsår 

9. Revisionsstandarderna beskriver precis hur en revision ska gå till 

 

Revisorns kunskaper och egenskaper 

En revisor kommunicerar mycket med både medarbetare och klienter och därför 

värdesätter revisionsbyråerna egenskaper som bra samarbetsförmåga, fina 

kommunikationsfärdigheter och goda presentationskunskaper tillsammans med bra 

affärskunskaper när de anställer nya medarbetare (Bui och Porter, 2010). Revisorer 

arbetar också mycket i team och har ett tätt samarbete med sina medarbetare. Därför 

är också lagarbete och bra samarbetsförmåga något som prioriteras högt hos 

arbetsgivarna när de söker nya medarbetare och kollegor (Bui och Porter, 2010). Det 

framgick dock av fokusgruppen att det finns en tro om att revisorer jobbar mycket 

självständigt och att de sitter ensamma inne på kontoret och arbetar. Genom dessa 

påståenden ville vi därför ta reda på om studenterna verkligen visste vilka egenskaper 

som krävs för att bli revisor och om det eventuellt förelåg ett förväntningsgap inom 

detta område. Genom revisorsassistenternas svar kunde vi även få reda på hur stor 

vikt och betydelse de lägger på dessa egenskaper. 

10. Det är ett måste för revisorn att ha bra kommunikationsfärdigheter och 

vara socialt kompetent 

11. Det är viktigt för revisorn att ha goda affärskunskaper (strategi, 

affärsmannaskap, marknadsföring, säljteknik, osv) 

12. För att vara en bra revisor måste man arbeta mer självständigt än i team 

13. Det är viktigt för en revisor att ha goda presentationskunskaper 

14. Det är viktigt för revisorer att vara duktiga säljare och därför är detta 

(försäljning och marknadsföring) något de utbildas i 

15. Det är ett måste att som revisor trivas och arbeta bra i grupp 
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Nyttan med revision 

Inom varje yrke är det viktigt att ha kunskap om varför saker ska göras och vad nyttan 

med arbetet är. Revisionens syfte är bl.a. att den finansiella information som företagen 

delar med sig av ska bli tillförlitlig för dess intressenter genom att revisorn gör ett 

utlåtande i revisionsberättelsen (FAR Online, 2006; Thomasson et al., 2010). Det 

framgick dock under fokusgruppen att alla inte var helt på det klara med detta och att 

de t.ex. förknippade revision med Skatteverket. Denna kategori syftar därmed till att 

undersöka de blivande och nyanställda revisorernas kunskaper om nyttan och syftet 

med en revision. 

16. Revision är en slags garanti mot anmärkningar från Skatteverket 

17. Efter en revision är siffrorna i årsredovisningen korrekta 

18. Användare av finansiell information kan inte vara säkra på att företaget är 

fritt från bedrägerier efter revisorns granskning 

19. Syftet med revisionen är att revisorn ska göra ett uttalande i 

revisionsberättelsen 

 

Regler och ansvar 

Påståendena i denna kategori berör flera olika områden inom regler kring revision, 

vilket ansvar som är kopplat till titeln auktoriserad revisor samt vad denne får och inte 

får göra. Denna kategori berör således också till viss del vad en revisor gör på arbetet. 

Liksom i övriga kategorier är dessa påståenden baserade på den teori som tidigare 

behandlats i studien. Det framgick t.ex. i teorin om det allmänna förväntningsgapet 

(Baron et al., 1977; Best et al., 2001; Dixon et al., 2006) att ett av de största 

förväntningsgapen förelåg inom området för just revisorns ansvar, därför tyckte vi 

också att detta var extra intressant att undersöka. Målet med dessa påståenden var 

därmed att undersöka hur kunskaperna såg ut angående regler och revisorns ansvar, 

vilka är viktiga områden att ha kunskaper om inom revisorsyrket. 

20. Det är revisorns uppgift att följa god revisionssed 

21. Revisorn är ansvarig för att upptäcka förekommande bedrägerier i en 

årsredovisning 

22. Revisorn anpassar revisionen efter klienten 

23. Nystartade aktiebolag måste ha revisor 
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24. Vid upptäckt av en oren revisionsberättelse, d.v.s. om berättelsen 

innehåller vissa anmärkningar, är revisorn skyldig att skicka en kopia av 

årsredovisningen till Skatteverket 

25. Det är revisorns ansvar att framställa (upprätta) de finansiella rapporterna 

26. Det är revisorns uppgift att agera och utföra revisionen i enlighet med god 

redovisningssed 

27. Revisorer får inte utföra någon form av rådgivning till sina 

revisionsklienter 

28. Det är inte revisorns ansvar att upprätta en förvaltningsberättelse 

29. Svenska revisorer reviderar enbart företaget som upprättar sin 

årsredovisning i svenska kronor 

30. Revisorer utför revision enligt ISA (International Standards on Auditing) 

 

4.5.1.4 Sammanställning enkätfrågor 
I figurerna nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av samtliga enkätfrågor 

som användes under studien. 

 
 
Figur 6: Översikt över kontrollfrågor i enkäten 
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Figur 7: Översikt över frågor i huvudundersökningen i enkäten 
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4.5.2 Variabler  
Här nedan följer en redogörelse över våra variabler och hur de har mätts. 

 

4.5.2.1 Beroende variabel 
En beroende variabel definieras som en variabel som påverkas kausalt av en annan 

(oberoende) variabel (Bryman och Bell, 2005). I studien var våra påståenden som 

mätte kunskaperna och förväntningsgapet tillsammans den beroende variabeln. Vår 

beroende variabel är en kvot-/intervallvariabel, vilket betyder att den rymmer data 

från fler än två grupper och att skalstegen mellan grupperna är lika stora (Bryman och 

Bell, 2005), vilket vår beroende variabel gör genom att vara kodad 1 – 7. 

4.5.2.2 Oberoende variabler 
En oberoende variabel antas påverka den beroende variabeln (Bryman och Bell, 

2005), men de oberoende variablerna har också en förmåga att påverka andra 

oberoende variabler, vilket kallas multikollinearitet (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

Därför ville vi använda de oberoende variablerna, d.v.s. student eller assistent, vilken 

årskurs studenterna studerar, om de har en nära anhörig som arbetar med redovisning 

eller revision, om studenterna har någon tidigare praktisk erfarenhet, vilken skola de 

studerar vid, hur många år av praktisk erfarenhet som revisorsassistenterna har, vilken 

revisionsbyrå de arbetar för, ålder, om studenterna har tankar på att arbeta med 

revision och om revisorsassistenterna har tankar på att bli auktoriserade revisorer. 

 

Student eller assistent 

Studenter och revisorsassistenter befinner sig på olika nivåer i Dreyfus och Dreyfus 

(1980) utvecklingsstadier och vi tror därför att deras kunskaper och förväntningar 

skiljer sig åt. Denna variabel togs med för att kunna jämföra studenternas och 

assistenternas kunskaper och förväntningar och därmed erhålla information om vilka 

som hade det lägsta förväntningsgapet. 

 

Student- och assistentvariabeln är en dikotom variabel, d.v.s. en variabel som endast 

har två kategorier. Kodning: Student = 0, Revisorsassistent = 1 

 

Årskurs 

För att kunna mäta utbildningens påverkan på förväntningsgapet använde vi variabeln 

årskurs, vilken syftade till att ge förutsättningar för att se om utbildningen verkligen 
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hjälper till att öka kunskaperna och minska förväntningsgapet. Vi ville alltså ha 

möjligheten jämföra förväntningsgapet mellan årskurserna för att se utvecklingen av 

studenternas förväntningar och vad som påverkade dessa under deras studietid, från 

första året på universitetet/högskolan till det sista. 

 

Variabeln årskurs är en kvot-/intervallvariabel. Kodning: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, och 4+ = 

4. 

 

Nära anhörig som arbetar med revisions eller redovisning 

Vi gjorde ett antagande om att studenter med en nära anhörig som arbetar inom 

redovisnings- eller revisionsbranschen har ett mindre förväntningsgap än övriga 

studenter på samma nivå. Detta eftersom studenterna genom sina anhöriga har 

kommit i kontakt med redovisning och revision och på det sättet skapat sig bättre 

kunskaper och förväntningar om yrket. För att kunna mäta detta valde vi att 

undersöka förväntningsgapet för studenter som har en nära anhörig som arbetar inom 

redovisning eller revision mot de studenter som inte har någon anhörig som arbetar 

inom dessa branscher. 

 

Eftersom denna oberoende variabel enbart består av två kategorier är det en dikotom 

variabel. Kodning: Har inte en nära anhörig som arbetar med redovisning eller 

revision = 0, har en nära anhörig som arbetar med redovisning eller revision = 1. 

 

Tidigare praktisk erfarenhet 

Vi ville i vår studie undersöka om de med praktisk erfarenhet har ett mindre 

förväntningsgap än de utan erfarenhet och om praktik därmed kan vara en metod för 

att minska förväntningsgapet. Mätningen av praktisk erfarenhet gjordes genom att 

undersöka om de studenter som har praktisk erfarenhet hade bättre kunskaper och 

besvarade enkäten bättre än de studenter som inte hade praktisk erfarenhet. 

 

Praktisk erfarenhet är en dikotom variabel som innehåller två kategorier: ingen 

tidigare praktisk erfarenhet = 0 och tidigare praktisk erfarenhet = 1. 
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Universitet/högskola 

Valen av Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad gjordes eftersom de använder 

sig av olika utbildningsstrategier, en med WIL och en med endast teoretiska kurser. 

Genom att undersöka förväntningsgapet för studenter som studerar på 

Linnéuniversitetet och på Högskolan Kristianstad erhöll studien därför ett resultat på 

vilken av dessa utbildningsmetoder som erbjuder störst kunskap och bäst 

förutsättningar för studenter att möta revisionsyrket och rollen som revisor.  

 

Vid vilket universitet/högskola som studenterna studerar vid är en dikotom variabel. 

Högskolan Kristianstad = 0, Linnéuniversitetet = 1 

 

Revisionsbyrå 

Variabeln revisionsbyrå används som en del i att undersöka socialiseringens påverkan 

på individerna i organisationen. Genom att jämföra de olika revisionsbyråerna inom 

Big 4 både med varandra och andra byråer kunde studien erhålla ett resultat på om de 

påverkar sina anställdas kunskaper och förväntningsgap. 

 

Variabeln revisionsbyrå är en nominal variabel som innebär att kategorierna inte kan 

rangordnas och att avstånden i mellan dessa inte heller är desamma (Bryman och Bell, 

2005). Kodning revisionsbyrå: EY = 1, PwC = 2, KPMG = 3, Deloitte = 4 och annan 

= 5 

 

År av praktisk erfarenhet 

För att kunna mäta socialiseringens påverkan på förväntningsgapet används antal år 

av praktisk erfarenhet för att jämföra förväntningsgapet mellan revisorsassistenter 

som arbetat olika länge inom branschen. På detta sätt kan vi se om 

revisorsassistenterna har förvärvat kunskaper, färdigheter och anlag och om deras 

värderingar och kunskaper ändrats under åren inom branschen 

 

Variabeln år av praktisk erfarenhet och år inom byrån är en kvot-/intervallvariabel. 

Antal år, tex 5 år = 5. 

 

 

 



	  

	  82 

Ålder 

Vi trodde att äldre personer med mer livserfarenhet och en högre nivå av kritiskt 

tänkande skulle ha ett mindre förväntningsgap än de med mindre livserfarenhet och 

en lägre nivå av kritiskt tänkande. Genom att använda denna variabel till att jämföra 

förväntningsgapet mellan yngre studenter och revisorsassistenter med äldre gavs 

möjligheten att avgöra huruvida livserfarenhet och kritiskt tänkande är faktorer som 

minskar förväntningsgapet eller inte. 

 

Ålder är en typisk kvot-/intervallvariabel, t.ex. 25 – 26 – 27. 

 

Tankar om att bli arbeta med revision/att bli auktoriserad revisor 

Genom att undersöka förväntningsgapet för de studenter som har tankar på att arbeta 

med revision eller redovisning med de som inte har några tankar på detta, eller inte 

vet om de vill arbeta inom revisionsbranschen, kunde vi erhålla svar på om studenter 

med målsättningen att bli auktoriserad revisor har ett mindre förväntningsgap än de 

som inte har det. Samma sak gäller för frågan för revisorsassistenterna, huruvida de 

revisorsassistenter som har tankar på att bli auktoriserade revisorer har ett mindre 

förväntningsgap än övriga eller inte. 

 

Variablerna tankar om att arbeta med revision/redovisning samt tankar om att bli 

auktoriserad revisor är nominala variabler och omfattar kategorierna: Ja = 1, Nej = 2 

och Vet inte = 3. 

 

4.5.2.3 Kontrollvariabler 
I studien användes följande kontrollvariabler: kön, inriktning och titel inom yrket. 

 

Kön 

I studien ville vi undersöka om det fanns en skillnad i kunskaper och förväntningar 

mellan manliga och kvinnliga studenter och revisorsassistenter. Mätningen av denna 

variabel gjordes således genom att jämföra de manliga och kvinnliga 

förväntningsgapen från samtliga respondenter. 

 

Kön är en dikotom variabel. Kodning: kvinna = 0, man = 1. 
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Inriktning och utbildningsprogram 

För att kunna kontrollera att vårt urval blev korrekt använde vi oss av inriktning och 

utbildningsprogram som kontrollvariabler. Genom att respondenterna fick svara på 

vilken inriktning och vilken typ av utbildningsprogram de studerade kunde vi 

eliminera de respondenter som inte uppfyllde våra krav för att ingå i undersökningen, 

nämligen att de skulle studera på ekonom- eller civilekonomprogrammet och om de 

hade valt inriktning läsa på redovisningsinriktningen. I undersökningen eliminerade vi 

4 stycken som läste någon annan inriktning och 8 stycken som varken studerade 

ekonom- eller civilekonomprogrammet. Kodning inriktning: annan inriktning = 0, 

redovisning = 1. 

 

Titel inom yrket 

Denna variabel fanns med för att kontrollera respondenternas nuvarande arbetstitel. 

Eftersom vi endast ville genomföra studien på revisorsassistenter användes denna 

fråga för att säkerställa att de verkligen arbetade som revisorsassistenter på 

revisionsbyrån och att de inte hade en annan titel. De som inte arbetade som 

revisorsassistent bortsågs i denna studie, vilket var tre stycken. 

 

4.5.3 Urval  
Urvalet kan göras genom ett sannolikhetsurval, t.ex. obundet slumpmässigt urval, 

stratifierat urval (bekvämlighetsurval) och gruppurval, eller genom ett icke 

sannolikhetsurval, t.ex. kvoturval och snöbollsurval (Lundahl och Skärvad, 1999). I 

valet av revisorassistenterna har vi genomfört en kombination av bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval. Vi utgick från vårt kontaktnät för att komma i kontakt med 

undersökningsobjekten, vilket är ett bekvämlighetsurval (Bryman och Bell, 2005), 

och bad därefter dessa respondenter att skicka vidare enkäten till aktuella personer, 

t.ex. deras kollegor, vänner eller andra bekanta, vilket är den process som kallas för 

ett snöbollsurval (Lundahl och Skärvad, 1999; Bryman och Bell, 2005). Eftersom vi 

inte hade någon nära kontakt, och i vissa fall ingen, med de utvalda revisorsassisterna 

ansåg vi att vår relation till dem inte skulle påverka deras svar. Genom att vi använde 

oss av en webbaserad enkät undvek vi även ett fysiskt möte, vilket vi antog ytterligare 

skulle minska vår påverkan på deras svar. Målet var att erhålla svar från minst 30 

stycken revisorsassistenter. 
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I vårt urval av studenter valde vi att enbart inkludera studenter som studerade på 

civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet och ekonomprogrammet på Högskolan 

Kristianstad. För de som valt inriktning på sin ekonomiutbildning inkluderades endast 

de som studerade redovisning. På Linnéuniversitetet omfattade detta 372 stycken 

studenter och på Högskolan Kristianstad 203 stycken. Därmed har vi valt ut en grupp 

från den totala population (alla ekonomistudenter i Sverige) som har specifika 

egenskaper, i vårt fall två universitet/högskolor med olika utbildningsstrategier, och 

har därmed gjort ett bekvämlighetsurval även för studenterna. Genom detta urval av 

en specifik grupp erhöll vi ett snett urval.  

 

4.5.4 Svarsfrekvens  
 

Linnéuniversitetet 

På Linnéuniversitetet studerar det totalt 372 studenter som är kvalificerade att ingå i 

vår undersökning. Dessa var (2014-04-23) fördelade enligt följande:  

- Årskurs 1 (Civilekonomutbildningen) = 144 

- Årskurs 2 (Civilekonomutbildningen) = 135 

- Årskurs 3 (Redovisningsinriktningen) = 41 

- Årskurs 4 (Redovisningsinriktningen) = 52  

För årskurs 1 – 3 valde vi att personligen besöka studenterna under en föreläsning och 

låta dem besvara enkäten i pappersform, detta för att öka svarsfrekvensen. I årskurs 1 

var det 91 av 144 studenter som var närvarande vid lektionen, vilket gav studien ett 

bortfall på 53 studenter. Vid besöket hos årskurs 2 var det 74 av 135 studenter som 

deltog, vilket innebär ett ytterligare bortfall på 61 studenter. Vad gäller årskurs 3 var 

bortfallet 11 stycken då 30 av 41 studenter befann sig i klassrummet vid tiden för 

enkätundersökningen. För årskurs 4 valde vi att maila ut vår enkät och informera om 

den via Facebook, detta för att dessa studenter inte längre hade några fler 

gemensamma lektioner eller seminarier vi kunde besöka. Vi lyckades samla in 

samtliga 52 studenters mailadresser, vilket gjorde att vi undvek bortfall i detta 

avseende. Däremot är vi själva inkluderade bland de 52 studenter som läser 

redovisningsinriktningen i årkurs 4 och därför blir det ett bortfall på 2 studenter från 

denna årskurs.  
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En sammanställning av informationen ovan gav oss ett totalt bortfall på 

Linnéuniversitetet på 127 studenter (34,1 %). När vi väl valde att stänga vår 

enkätundersökning hade vi totalt erhållit 226 stycken besvarade enkäter, vilket gav 

oss en svarsfrekvens på 60,8 % från det totala urvalet på Linnéuniversitetet. 

 

Högskolan Kristianstad 

På Högskolan Kristianstad fanns det 203 studenter som var kvalificerade att ingå i vår 

undersökning (2014-05-05), d.v.s. drygt hälften (55 %) mot Linnéuniversitetet. 

Studenterna var fördelade bland årskurserna enligt följande: 

- Årskurs 1 (Redovisning och revision) = 50 

- Årskurs 2 (Redovisning och revision) = 63 

- Årskurs 3 (Redovisning och controller) = 70 

- Årskurs 4 (Redovisning och controller) = 20 

På Högskolan Kristianstad kunde vi nå ut till samtliga studenter och alla fick tillgång 

till den webbaserade enkäten via deras mejl. En sammanställning av 

enkätundersökningen på Högskolan Kristianstad visade att vi fick in svar från 93 av 

de total 203 studenterna, vilket gav oss en svarsfrekvens på 45,8 %. 

 

Totalt studenter 

Från den ovanstående informationen kan vi se att vi totalt fick in 319 besvarade 

enkäter från studenter från ett totalt urval om 575 stycken. Den totala svarsfrekvensen 

blev därmed 55,5 %. 

 

Revisorsassistenter 

Vid insamlandet av enkäter från revisorsassistenter valde vi att använda oss av dels ett 

bekvämlighetsurval och dels ett snöbollsurval. Detta gör det omöjligt att fastställa hur 

många individer som totalt fick tillgång till enkäten. Målsättningen var som sagt att nå 

ut till cirka 100 revisorsassistenter och att erhålla minst 30 besvarade enkäter. När 

enkäten stängdes hade vi fått in svar totalt 44 stycken revisorsassistenter, vilket alltså 

med god marginal uppfyllde vårt mål. 
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4.5.5 Databearbetning  
Våra påståenden i enkäten är graderade på en sjugradig likertskala, från instämmer 

inte alls till instämmer helt, där vi valt att koda instämmer inte alls = 1, instämmer 

helt = 7 och alternativen däremellan med siffrorna 2-6. Några av våra påståenden 

kodade vi om då ungefär hälften av dem var falska, det rätta svaret kunde alltså vara 

både en 1:a och en 7:a. Detta hanterades genom en omkodning och alla de rätta svaren 

tilldelades en 7:a och de felaktiga en 1:a. De respondenter som inte besvarade 

påståendet exkluderades. 

 

Vid skapandet och insamlandet av enkäterna använde vi oss av det webbaserade 

programmet SurveyMonkey. SurveyMonkey gav oss möjligheten att samla in alla 

svar från våra undersökningsobjekt för att sedan föra in denna data i det statistiska 

programmet SPSS. Genom överföringen av datan till SPSS kunde flertalet statistiska 

tester göras. De variabler som erhölls genom enkäten var, som vi också tidigare 

nämnt, dikotoma-, nominala- och kvot-/intervallvariabler. Det första vi genomförde i 

SPSS var en faktoranalys, detta för att se om det fanns några underliggande variabler 

att ta hänsyn till. För att undersöka dessa nya variabler använde vi oss av 

regressionsanalyser, vilket vi kommer gå djupare in på under kapitel 5. 

 

4.6 Metodkritik 
Vid användning av kvalitativa och kvantitativa metoder är det viktigt att tänka på de 

kriterier som är kopplade till valet av metod. Bryman och Bell (2005) nämner två 

kriterier som är viktiga att uppnå vid utformning av en kvantitativ studie, nämligen att 

den ska vara reliabel och valid. I undersökning har vi dock tagit hänsyn till kriterier 

utöver dessa, eftersom vi också använde oss av en kvalitativ metod, nämligen 

trovärdighet och äkthet (Lincoln och Guba, 1985; Lincoln et al., 1994). Här nedan 

följer en genomgång av dessa kriterier. 

 

4.6.1 Metodkritik för kvantitativ undersökning 
Vid användning av kvantitativ metod är det viktigt att tänka på kriterierna validitet 

och reliabilitet. Med validitet menas att det som undersöks faktiskt ska mätas av de 

mått som forskaren har valt att använda i studien. Reliabilitet i sin tur är kriteriet att 
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studien ska vara tillförlitlig och pålitlig (Bryman och Bell, 2005; Holme och Solvang, 

1997). 

 

Hög reliabilitet på en studie kan uppnås genom att använda sig av ett test-retest, vilket 

betyder att två undersökningar görs på samma respondenter vid två olika tidpunkter 

och ger ett överensstämmande resultat (Hair et al., 2010), studien skall alltså kunna 

replikeras (Bryman och Bell, 2005). Är resultaten mellan de två tillfällena 

samstämmigt är det också ett tecken på att måttet är tillförlitligt. Går det däremot 

alldeles för lång tid mellan de två tidpunkterna minskar reliabiliteten eftersom 

undersökningsobjektens beteende och värderingar kan förändras under tidens gång. 

Det är dock svårt att undvika denna förändring och därmed minskad reliabilitet då det 

är ett problem som inte har någon naturlig lösning (Bryman och Bell, 2005). För att 

försöka undvika detta med skilda förutsättningar mellan respondenterna skickades alla 

enkäter ut samtidigt. För att ytterligare öka studiens reliabilitet utformades enkäterna 

med samma frågor till samtliga undersökningsobjekt. En annan metod vi använde oss 

av för att öka studiens reliabilitet var att variera enkäten med både negativt och 

positivt ställda påståenden, vilket gjorde att undersökningsobjekten fick tänka till och 

inte bara chansa på t.ex. instämmer helt på samtliga påståenden. Innan enkäten 

skickades ut till respondenterna genomfördes som sagt också en pilotstudie på fem 

individer för att undvika eventuella misstolkningar och missuppfattningar kring 

enkätens frågor, vilket också är ett sätt att öka reliabiliteten. Även studiens 

operationalisering och hur de olika variablerna mäts har beskrivits noggrant. I detta 

ingår var informationen går att hitta och även en kodningsmall för hur vi gått tillväga i 

kodningen. 

 

Det är dock inte tillräckligt att enbart använda reliabel information, mäter inte 

informationen det vi vill mäta kan den ändå inte användas till att testa våra 

frågeställningar. Därför är det också nödvändigt att informationen är valid (Holme 

och Solvang, 1997), vilket den kan vara både internt och externt (Bryman och Bell, 

2005). Med intern validitet menas att orsakssambandet mellan det som mäts måste 

stämma, d.v.s. att den beroende variabeln i studien verkligen påverkats av den 

oberoende variabeln och inte tvärtom (Bryman och Bell, 2005). För att uppnå denna 

interna validitet valde vi att tydligt argumentera för varför vi valt de kategorier av 

frågor som ingick i enkäten och redogöra för hur svarens påverkan på den variabeln 
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undersökts. Med extern validitet menas att resultatet går att göra generaliserbart över 

en hel population (Bryman och Bell, 2005). Vi försökte uppnå detta genom att 

undersöka 319 studenter, vilket gjorde det möjligt för oss att göra en generalisering 

över vår ena målpopulation, studenter i Sverige, och därmed erhålla en hög extern 

validitet. Svarsfrekvensen för revisorsassistenterna var dock låg, vilket gjorde det 

svårt att uppnå en hög extern validitet för den delen av målpopulationen. 

 

4.6.2 Metodkritik för kvalitativ undersökning 
Till skillnad från kvantitativa undersökningar är syftet med en kvalitativ undersökning 

att få en bättre förståelse av vissa faktorer, vilket betyder att den statistiska 

representativiteten inte kommer i fokus (Holme och Solvang, 1997). Däremot är det 

något enklare att erhålla information som är giltig (valid) i kvalitativa studier jämfört 

med kvantitativa. Detta kan bero på den närhet som uppstår mellan forskare och 

undersökningsobjekt och att respondenterna själva kan påverka deras medverkan i 

kvalitativa underökningar (Holme och Solvang, 1997). På grund av denna närhet till 

undersökningsobjektet är det viktigt för forskaren att inte utgå från sina egna 

värderingar och åsikter i bedömningen av de svar som lämnas av respondenterna. Det 

är därför betydelsefullt att under utformningsprocessen klart och tydligt beskriva hur 

informationsinsamlingarna har genomförts och vilka val som gjorts och varför, allt för 

att öka studiens trovärdighet (Bryman och Bell, 2005). Trovärdighet ”trustworthiness” 

och äkthet ”authenticity” är också något som Lincoln och Guba (1985) och Lincoln et 

al., (1994) anser är kriterium för hur väl en kvalitativ undersökning är utförd. För att 

öka trovärdigheten valde vi följaktligen att detaljerat beskriva hur vi har utförde 

fokusgruppen och underbygga varför vi har valt de frågor som har ställts. Vi försökte 

också undvika att bedöma respondenternas svar och beteenden under fokusgruppen 

för att våra egna värderingar och åsikter inte skulle påverka resultatet. För att öka 

studiens äkthet var det viktigt för oss att följa intervjuguiden, vilket enligt Bryman 

och Bell (2005) är en bra metod för detta. 

 

4.7 Forskningsetiska aspekter 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det begränsningar för hur fritt en studie får 

genomföras. Detta är dock inte något som är förutbestämt utan det varierar och är 

ideligen ett ämne som diskuteras flitigt. Själva problemet uppstår främst när 
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forskningen innefattar människor och samhället. Detta gör att forskning som använder 

sig av just de undersökningsobjekten inte undgår att medföra vissa etiska problem. De 

värderingar och synsätt som människor är utrustade med präglar deras syn på 

samhället och andra människor, vilket även forskaren utsätts för. Forskaren är dock 

inte kapabel till att frigöra sig från detta, vilket kan leda till konsekvenser som kan 

påverka studiens utförande (Holme och Solvang, 1997). 

 

Vi har i vår studie haft i åtanke och tagit hänsyn till flera olika forskningsetiska 

aspekter. Vi valde t.ex. att klart och tydligt förklara för våra respondenter vad 

undersökningen handlade om. Vi valde även att informera dem om att utformningen 

(på fokusgruppen, pilotstudien och enkäterna) var anpassad för att anonymiteten 

skulle bestå. Användning av bandspelare eller annan inspelningsutrustning kan göra 

att respondenter känner sig osäkra eller till och med vill avstå från en intervju ifall den 

skall spelas in (Yin, 2007). Eftersom vi hade ett önskemål om att spela in 

fokusgruppen bad vi därför på förhand om respondenternas godkännande för detta. Vi 

föreslog användning av andra namn under inspelningarna och beskrev också noggrant 

hur vi skulle behandla det inspelade materialet och hur det skulle användas efteråt, 

vilket fick respondenterna att godkänna inspelningen.  

 

När väl insamlingen av data var genomförd var det av etiska skäl viktigt att tänka på 

den tystnadsplikt som följde med de svar och personuppgifter som samlats in. Det är 

enligt Holme och Solvang (1997) av stor betydelse att andra inte får tillgång till vem 

den enskilde respondenten är och vad respektive individ har svarat (Holme och 

Solvang, 1997). Det är också av stor vikt att respondenten själv får välja om denne 

vill delta eller inte, det är inte etiskt att lura svarspersonen till att delta. Vi har således 

valt att inte involvera namnen på våra respondenter, för att undvika en koppling 

mellan individen och dennes svar, och försökt att inte prata med några andra personer 

om vår studie, för att på så sätt upprätthålla den tystnadsplikt som vi är bundna till. Vi 

beslutade också att förstöra allt vårt material efter studiens slut, detta för att undvika 

att obehöriga personer skulle få tillgång till våra enkäter och övrigt material som 

kunde leda till skada för våra respondenter. 

 

Holme och Solvang (1997) för också ett resonemang kring några andra 

grundläggande frågor som berör etiska aspekter: 
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- Har vi som forskare rätt att gripa in andra människors liv? 

- Är det nödvändigt att få fram den information vi vill ha, 

- och har vi rätt att vilja detta? 

 

Med tanke på de åtgärder vi har tagit, d.v.s., anonymitet, accepterad inspelning av 

fokusgrupp och upprätthållande av tystnadsplikten m.m., ansåg vi att vi har gjort rätt 

för oss för att få gripa in. Vi hade heller inte någon avsikt att skada eller förstöra 

något för dessa människor, vår målsättning var enbart att erhålla deras tankar och 

kunskaper om ämnet. Vi tycker också att informationen som samlats in är nödvändig 

eftersom den berörde utformningen på utbildningen för att uppnå titeln auktoriserad 

revisor, vilket borde vara kunskap som även är angeläget för studenter, arbetsgivare 

och universitet/högskolor. Denna studie skulle alltså kunna ha en påverkan på 

utformningen av olika utbildningsprogram, vilket endast går att uppnå genom att 

samla in den information som vi gjort genom denna studie. Som ekonomistudenter 

med en målsättning om att själva en dag uppnå titeln auktoriserad revisor anser vi oss 

också ha rätten till att undersöka detta område och att samla in denna information. Det 

bör som sagt också ligga i flera intressenters intresse att ta del av resultatet från en 

studie lik denna. 
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Kapitel 5. Empiriskt resultat och empirisk analys 
 

I detta kapitel kommer vi att behandla det empiriska materialet som vi samlat in 

genom vår enkätundersökning. Först sker en genomgång av hur våra respondenter 

var fördelade och deras medelvärden samt enkätsvar presenteras. Därefter 

genomförs statistiska tester, vilka inleds med faktoranalyser där vi får tillgång till 

olika komponenter som sedan testas i flertalet regressionsanalyser. Slutligen 

analyseras resultaten från regressionerna för att se vilka faktorer som har en 

signifikant påverkan på kunskaperna och därmed förväntningsgapet hos våra 

respondenter, vilket skapar förutsättningar inför våra slutsatser.   

 

 
5.1 Introduktion av respondenter 
Nedan sker en genomgång av våra respondenter och hur de är fördelade sett över kön, 

skola, årskurs, revisionsbyrå, erfarenhet m.m. samt hur medelvärdena ser ut. 

 

5.1.1 Fördelning respondenter 

Fördelning män och kvinnor 

Vi ville förklara förväntningsgapet för studenter och revisorsassistenter och har därför 

använt oss av just dessa två grupper som respondenter. Av våra totalt 363 studenter 

och revisorsassistenter var det 339 stycken som gav fullständiga svar på samtliga 

enkätfrågor. I tabellen nedan skildras fördelningen av våra respondenter inom 

kategorierna kön och hur många av respondenterna som var studenter respektive 

revisorsassistenter.  

 
Tabell 1: Fördelning kön 
	  

Respondenter 
(kön) 

Totalt 
Alla   Kvinnor   Män 

Studenter 
Alla   Kvinnor   Män 

Revisorsassistenter 
Alla   Kvinnor   Män 

Antal 
Procent (%) 
Studenter/ 
Revisorsassistenter (%) 

339        187        152 

100         55          45 

100 

301        165        136 

100         55          45 

89 

38          22          16 

100         58          4 

11 
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Vi har som sagt erhållit totalt 339 fullständigt besvarade enkäter majoriteten av de 

besvarande respondenterna var kvinnor, nämligen 55 %. Vad gäller fördelningen 

mellan studenter och revisorsassistenter har vi en betydligt större andel studenter, 89 

%, vilket beror på att studenterna var enklare att komma i kontakt med och de var 

också mer villiga att besvara enkäten. Skillnaden mellan män och kvinnor inom de 

skilda urvalen stämmer väl överens med den totala fördelningen då kvinnorna är i 

majoritet i båda fallen med sina 55 respektive 58 procent. 

 

Fördelning universitet/högskola 

En annan aspekt som vi också ville ta reda på i vår studie var om det fanns en skillnad 

i förväntningsgapet mellan studenter från Linnéuniversitetet och Högskolan 

Kristianstad. Denna fördelning av respondenter från Linnéuniversitetet respektive 

Högskolan i Kristianstad är något som beskrivs i tabell 2 nedan.  
 

 
Tabell 2: Fördelning universitetet/högskola 
	  
 

Totalt har vi erhållit 301 fullständigt besvarade enkäter från studenter där 218 (72 %) 

av dem studerade på Linnéuniversitet, varav 112 (51 %) av dessa var kvinnor och 106 

(49 %) män. Vid Högskolan i Kristianstad var det 53 (64 %) kvinnliga studenter som 

besvarade vår enkät gentemot 30 (36 %) stycken manliga, vilket alltså totalt blir 83 

stycken fullständigt besvarande och 28 % av den totala fördelningen. Den totala 

procentfördelningen mellan kvinnor och män blev därmed 55-45 %, med övervägande 

andel kvinnor. 

 

Fördelning universitet och årskurs 

En faktor som vi trodde skulle ha en stor påverkan på studenternas förväntningar och 

kunskaper var vilken årskurs studenterna läser. Studenterna får lära sig mer och mer 

om redovisning under studietidens gång, t.ex. får studenterna på Linnéuniversitetet 

välja inriktning inför år tre och fyra där en av inriktningarna är just redovisning. Vi 

Universitet/ 
Högskola  

Totalt 
Alla   Kvinnor   Män 

Linnéuniversitetet 
Alla   Kvinnor  Män 

Högskolan Kristianstad 
 Alla    Kvinnor     Män 

Antal 
Procent (%) 

Total procent 

301       165        136 
100        55          45 

             100 

218       112       106 
100        51         49 

              72 

 83           53            30 
100          64            36 

                28 
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tror alltså att förväntningsgapet minskar ju högre upp i årskurserna som studenterna 

kommer. I tabell 3 nedan skildras fördelningen av vilket universitet/högskola de 

studerar på och vilken årskurs de studerar i. 
 

 

Tabell 3: Fördelning årskurs 
 

På Linnéuniversitetet var det 89 studenter som fullständigt besvarade vår enkät från 

årskurs 1, medan det på Högskolan i Kristianstad var 19 studenter. I årskurs 2 var det 

68 besvarande studenter från Linnéuniversitetet och 18 från Högskolan i Kristianstad. 

Årskurs 3 bestod av totalt 62 respondenter som var relativt jämnt fördelade mellan 

Linnéuniversitetet (30 studenter) och Högskolan i Kristianstad (32 studenter), vilket 

beror på att studenterna på Linnéuniversitetet fått välja inriktning och att deras klasser 

därmed har blivit mindre. Till sist var det 31 studenter på Linnéuniversitetet och 14 

studenter på Högskolan Kristianstad från årskurs 4 som besvarades enkäten. I tabellen 

går det också att uttyda fördelningen över män och kvinnor i varje årskurs och 

tillsammans blir det som sagt en övervägande andel kvinnor. 

 

Fördelning nära anhörig 

Under studiens gång har vi försökt ta reda på faktorer som kan påverka både 

studenters och revisorsassistenters förväntningar på revisorns och dennes arbete. En 

av dessa faktorer trodde vi kunde vara om studenterna har en nära anhörig som 

arbetar med revision eller redovisning då detta borde ge individen större kunskap och 

förståelse kring dessa områden. Nedan har vi sammanställt hur fördelningen ser ut 

mellan studenterna:  

 

 

 

 

Årskurs 
Totalt (studenter) 

Alla   Kvinnor  Män 
Linnéuniversitetet 

Alla   Kvinnor  Män 
Högskolan Kristianstad 

Alla   Kvinnor   Män 
1 

2 

3 

  4+ 

108        52          56 

86          52          34 

62          39          23 

45          22          23 

 89          41         48                

 68          37         31 

 30          19         11        

 31          15         16 

  19          11           8 

  18          15           3          

  32          20          12 

  14           7            7 
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Tabell 4: Fördelning nära anhörig 
 

Det är alltså 91 studenter av våra totalt 301 som gav fullständiga svar som har en nära 

anhörig som arbetar med revision eller redovisning, vilket utgör 30 % av samtliga 

studenter som besvarade vår enkät. 

 

Fördelning tidigare erfarenhet 

En annan faktor var om studenterna själva har någon tidigare praktisk erfarenhet inom 

revision eller redovisning. Även här tror vi att en tidigare kontakt med något av 

områdena bör ge en högre kunskap och förståelse av yrket. I tabellen nedan visas hur 

fördelningen ser ut gällande praktisk erfarenhet. 

 

 

 

 

 
           

        Tabell 5: Fördelning praktisk erfarenhet 
 

Det är 236 av totalt 301 d.v.s. 78 % av alla besvarande studenter som inte har någon 

tidigare praktisk erfarenhet och enbart 65 som faktiskt har fått erfara hur 

redovisnings- eller revisionsarbete fungerar i verkligheten. Fördelningen över 

studenter från respektive skola som har praktisk erfarenhet är relativt jämn, 22 % för 

Linnéuniversitetet och 19 % för Högskolan Kristianstad.  

 

Fördelning revisionsbyråer 

Vi har också utarbetat faktorer som vi tror har en påverkan på revisorsassistenternas 

förväntningar. Den första faktorn är vilken byrå som revisorsassistenter arbetar på. 

Genom att byråerna har olika interna målsättningar, värderingar och krav tror vi att 

assistenterna kommer påverkas av dessa och att detta kommer speglas i hur de ställer 

sig till de olika påståendena. Vi har valt att använda oss av samtliga Big 4-byråer och 

Nära anhörig inom 
redovisning/revision 

Totalt 
(studenter) Ja Nej 

Antal 
Procent (%) 

301 
100 

91 
30 

210 
70 

Praktisk 
erfarenhet inom 
redovisning eller 

revision	  

Totalt 
(studenter) 

 
Ja       Nej	  

Linné-
universitetet 

 
 Ja         Nej 

Högskolan 
Kristianstad 

 
Ja         Nej 

Antal 
 

Procent (%)	  

  65      236 
 
  22       78 

   49       169 
 
   22        78 

  16          67 
 
  19          81 
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att sedan använda oss av en ”annan” kategori för övriga byråer. Nedan framställs 

fördelning av revisorsassistenterna på revisionsbyråerna. 
 

 

Tabell 6: Fördelning revisionsbyrå 
 

Som vi kan se i tabellen är PwC den mest frekvent förekommande revisionsbyrån 

bland våra revisorsassistenter som gav fullständiga svar på samtliga påståenden med 

hela 53 %. Den näst mest frekvent förekommande är KPMG med 21 % och därefter 

följer EY med 18 % och andra byråer med 8 %. Vi erhöll alltså inga svar från 

revisorsassistenter från Deloitte, vilket gjorde att vi inte kunde använda oss av dem i 

våra fortsatta undersökningar.  

 

Fördelning antal år av praktisk erfarenhet 

En annan faktor som berör revisorsassistenterna är antalet år av praktisk erfarenhet. 

Vi tror nämligen att ju mer praktisk erfarenhet du har som revisorsassistent, desto 

större kunskaper har du om revision och redovisning och desto mer har du blivit 

påverkad av socialiseringen på byrån, vilket kan påverka förväntningsgapet. Tabell 7 

visar på hur många års erfarenhet de olika revisorsassistenterna har samlat på sig. Det 

ska noteras att dessa siffror är avrundade uppåt för varje påbörjat arbetsår, t.ex. är 1,5 

arbetsår avrundat till 2 år.  
 

 

Tabell 7: Fördelning år av praktisk erfarenhet 
 

De flesta av de besvarande revisorsassistenterna befinner sig under de första tre åren 

av sina respektive yrkeskarriärer och de allra flesta under andra året (42 %), följt av 

de som är inne på första året (21 %) och de med tre års erfarenhet (18 %). Resterande 

andelen av revisorsassistenterna är utspridda från 4 års erfarenhet och uppåt.  

Revisionsbyrå 
Totalt 

(revisorsassistenter) EY PwC KPMG Deloitte Annan 
Antal 

Procent (%) 
38 
100 

7 
18 

20 
53 

8 
21 

0 
0 

3 
8 

Praktisk 
erfarenhet 

Totalt 
(revisorsassistenter) 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7+ år 

Antal 
Procent (%) 

38 
100 

8 
21 

16 
42 

7 
18 

2 
5 

3 
8 

1 
3 

1 
3 
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5.1.2 Medelvärden 
I tabell 8 nedan visas minimi- och maximivärden, antal respondenter, medelvärden 

och standardavvikelser för alla våra påståenden från enkäten samt på variablerna 

ålder, årskurs och antal år av praktisk erfarenhet inom yrket. Alla påståenden är 

omkodade till att 7 alltid är det korrekta svaret och ju närmare 7 medelvärdet befinner 

sig desto bättre, oavsett om påståendet är sant eller falskt. De fetmarkerade 

påståendena anger vilka av påståendena som är falska och som därmed har blivit 

omkodade. Att antalet respondenter skiljer sig mellan de olika frågorna och 

påståendena beror på att vissa frågor enbart besvarades av studenter och andra endast 

av revisorsassistenter, samt att några respondenter avstod att svara på alla påståenden.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  97 

 
Tabell 8: Medelvärde och standardavvikelse 
 

Frågor/Påståenden	   N Min Max M. 
Värde 

Std. 
Avvikelse 

Ålder 363 19 46 23,416 3,78357 
Årskurs/år av studieerfarenhet 319 1 4 2,1661 1,07311 
År av praktisk erfarenhet inom yrket 44 1 12 2,64 1,906 
En av revisorns huvuduppgifter är att göra företags redovisning  363 1 7 4,8567 2,3165 
En av revisorns huvuduppgifter är att granska företags årsredovisningar och 
bokslut 362 2 7 6,4945 0,93632 

Revisorn är en myndighetsliknande person som godkänner företags 
redovisning 363 1 7 3,6501 2,0169 

Som revisor är en del av arbetet att vara rådgivare 362 1 7 5,2265 1,60282 
Att marknadsföra de tjänster som revisionsbyråerna säljer är en del av 
revisorers arbete 363 1 7 4,0579 1,88611 

Bland aktiviteter som revisorn spenderar mest tid på under en arbetsdag finns att 
granska klientföretagens finansiella rapporter och räkenskaper samt att granska och ge 
feedback på medarbetarnas arbete 

362 1 7 4,8343 1,52909 

I revisionen är det lika viktigt att revisorn kommunicerar med sina klienter och 
medarbetare på ett bra sätt som att revisorn räknar igenom olika belopp och nyckeltal 361 1 7 5,5208 1,56 

Revisorers uppgift är att granska alla transaktioner som sker i ett företag 
under ett räkenskapsår 362 1 7 4,3729 2,2408 

Revisionsstandarderna beskriver precis hur en revision ska gå till 361 1 7 4,0249 1,56771 
Det är ett måste för revisorn att ha bra kommunikationsfärdigheter och vara 
socialt kompetent 361 1 7 5,2825 1,50663 

Det är viktigt för revisorn att ha goda affärskunskaper (strategi, 
affärsmannaskap, marknadsföring, säljteknik, osv) 361 1 7 4,5873 1,53795 

För att vare en bra revisor måste man arbeta mer självständigt än i team 360 1 7 4,7722 1,64995 
Det är viktigt för en revisor att ha goda presentationskunskaper 361 1 7 4,8338 1,36018 
Det är viktigt för revisorer att vara duktiga säljare och därför är detta 
(försäljning och marknadsföring) något de utbildas i 360 1 7 3,1417 1,48134 

Det är ett måste att som revisor trivas och arbeta bra i grupp 360 1 7 4,8583 1,51112 
Revision är en slags garanti mot anmärkningar från skatteverket  361 1 7 4,8532 1,89826 
Efter en revision är siffrorna i årsredovisningen korrekta 359 1 7 4,6045 1,8459 
Användare av finansiell information kan inte vara säkra på att företaget är fritt 
från bedrägerier efter revisorns granskning 355 1 7 4,7465 1,73952 

Syftet med revisionen är att revisorn ska göra ett uttalande i 
revisionsberättelsen 356 1 7 4,8567 1,7261 

Det är revisorns uppgift att följa god revisionssed 356 1 7 6,3708 1,20919 
Revisorn är ansvarig för att upptäcka förekommande bedrägerier i en 
årsredovisning 357 1 7 3,0224 1,8541 

Revisorn anpassar revisionen efter klienten 356 1 7 4,4382 1,82906 
Nystartade aktiebolag måste ha revisor 356 1 7 5,0674 2,08305 
Vid upptäckande av en oren revisionsberättelse, d.v.s. om berättelsen 
innehåller vissa anmärkningar, är revisorn skyldig att skicka en kopia av 
årsredovisningen till skatteverket 

352 1 7 3,2472 1,85784 

Det är revisorns ansvar att framställa (upprätta) de finansiella 
rapporterna  356 1 7 5,0449 1,95677 

Det är revisorns uppgift att agera och utföra revisionen i enlighet med 
god redovisningssed 357 1 7 2,4734 2,02026 

Revisorer får inte utföra någon form av rådgivning till sina 
revisionsklienter 356 1 7 5,2781 1,77103 

Det är inte revisorns ansvar att upprätta en förvaltningsberättelse 355 1 7 4,3296 2,20838 
Svenska revisorer reviderar enbart företag som upprättar sin 
årsredovisning i svenska kronor 355 1 7 5,8648 1,60816 

Revisorer utför revisionen enligt ISA (International Standards on Auditing) 356 1 7 4,9382 1,6906 
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Minimi- och maximivärden 

Min- och maxvärdena beskriver det lägsta respektive högsta värdet som de olika 

frågorna/påståendena tilldelats. Bland påståendena är det enbart ”En av revisorns 

huvuduppgifter är att granska företags årsredovisning och bokslut” som inte har ett 

minimi- och maximivärde på 1 och 7, den har istället minimivärde på 2. Vad gäller 

minimi- och maximivärde på de övriga variablerna har ålder 19 till 46, årskurs 1 till 4 

och år av praktisk erfarenhet 1 till 12. 

 

Medelvärde 

Som går att uttyda från tabellen är påståendet med lägst medelvärde (ca 2,5 av 7) 

”Det är revisorns uppgift att utföra revisionen i enlighet med god redovisningssed”. 

Det låga medelvärde betyder att respondenterna har svart mest fel på detta påstående. 

Till skillnad från detta påstående har respondenterna svarat mest korrekt på påståendet 

”En av revisorns huvuduppgifter är att granska företags årsredovisningar och 

bokslut”, vilket därför är det påstående som erhållit högst medelvärde (ca 6,5 av 7). 

Medelvärdet för ålder var 23,4, för årskurs 2,16 och för år av praktisk erfarenhet 2,64 

år. Medelvärdet för årskurs används, likt år av praktisk erfarenhet, som år av 

studieerfarenhet inom ekonomi. 

 

Standardavvikelse 

Vad gäller standardavvikelserna finns det högsta måttet hos påståendet ”En av 

revisorns huvuduppgifter är att göra företags redovisning”, svaren på detta påstående 

avviker alltså med ca 2,3 från medelvärdet, som är ca 4,9. Med en hög 

standardavvikelse menas alltså att det finns en stor spridning av svaren från 

medelvärdet för påståendet (Bryman och Bell, 2005). Det påstående med lägst 

standardavvikelse är också det påstående som innehar det högsta medelvärdet, 

nämligen ”En av revisorns huvuduppgifter är att granska företags årsredovisningar 

och bokslut”. Genom att inneha den lägsta standardavvikelsen är spridningen av 

svaren på detta påstående relativt liten och nära medelvärdet. Standardavvikelserna 

för de andra variablerna är: ålder = 3,8, årskurs = 1,07 och år av praktisk erfarenhet = 

1,9. 
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5.2 Sammanställning över enkätsvar 
För att skapa en överskådlig bild över svaren och hur studenterna respektive 

revisorsassistenterna har svarat presenterar vi här nedan den procentuella fördelningen 

av svaren på enkätens alla frågor. Svarsalternativ 1 representerar som sagt instämmer 

inte alls och alternativ 7 instämmer helt. Observera också att dessa frågor inte är 

omkodade, vilket innebär att både svarsalternativ 1 och 7 kan vara det korrekta svaret 

eftersom vissa påståenden är falska och andra sanna. För att underlätta detta är de 

falska påståendena markerade genom att vara i fet stil och således är svarsalternativ 1 

det korrekta svaret på dessa påståenden och svarsalternativ 7 det korrekta alternativet 

på de övriga påståendena. I högerkolumnen finner vi bokstäverna a och b, där a 

representerar andelen felaktiga svar (t.ex. 1-3 om 7 är det rätta svaret) och b de 

felaktiga plus de neutrala, d.v.s. de felaktiga inklusive de som svarat 4 (vilket vi 

delvis tolkar som ett ”vet-inte”-svar). Detta system med kategorierna a och b är 

baserat på hur tidigare forskare som undersökt förväntningsgapet har genomfört sina 

undersökningar (se t.ex. Phillips och Crain, 1996). 

 

5.2.1 Sammanställning över studenternas enkätsvar 
Här nedan presenteras den procentuella fördelningen över enkätsvaren från 

studenterna med några uppföljande kommentarer över detaljer som vi vill 

uppmärksamma lite extra. 
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Påståenden:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alla	  svar	  i	  %	   1 2 3 4 5 6 7 a b 

Kategori 1 - Arbetsuppgifter & aktiviteter 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1. En av revisorns huvuduppgifter är att göra 
företags redovisning   35,1 12,2 6,9 8,2 9,7 12,9 15,0 37,6 45,8 

2. En av revisorns huvuduppgifter är att granska 
företags årsredovisningar och bokslut   0,0 0,3 1,5 3,8 8,5 19,2 66,7 1,8 5,6 

3. Revisorn är en myndighetsliknande person som 
godkänner företags redovisning   11,6 10,0 9,1 14,1 18,5 19,8 16,9 55,2 69,3 

4. Som revisor är en del av arbetet att vara rådgivare   2,8 5,6 6,0 12,5 23,5 22,6 27,0 14,4 26,9 

5. Att marknadsföra de tjänster som revisionsbyråerna 
säljer är en del av revisorers arbete   13,8 14,7 13,5 19,8 16,9 12,2 9,1 42,0 61,8 

6. Bland de aktiviteter som revisorn spenderar mest tid 
på under en arbetsdag finns att granska klientföretagens 
finansiella rapporter och räkenskaper samt att granska 
och ge feedback på medarbetarnas arbete 

  2,2 7,5 11,3 21,7 25,2 18,9 13,2 21,0 42,7 

7. I revisionen är det lika viktigt att revisorn 
kommunicerar med sina klienter och medarbetare på ett 
bra sätt som att revisorn räknar igenom olika belopp 
och nyckeltal 

  3,1 2,5 7,9 10,4 16,7 27,3 32,1 13,5 23,9 

8. Revisorers uppgift är att granska alla 
transaktioner som sker i ett företag under ett 
räkenskapsår 

  23,6 10,1 9,4 12,2 12,9 15,1 16,7 44,7 56,9 

9. Revisionsstandarderna beskriver precis hur en 
revision ska gå till   6,6 12,3 15,1 31,6 17,7 13,2 3,5 34,4 66,0 

Kategori 2 - Kunskaper och egenskaper                     

10. Det är ett måste för revisorn att ha bra 
kommunikationsfärdigheter och vara socialt kompetent   1,9 5,4 6,3 14,2 24,9 24,6 22,7 13,6 27,8 

11. Det är viktigt för revisorn att ha goda 
affärskunskaper (strategi, affärsmannaskap, 
marknadsföring, säljteknik, osv) 

  2,5 9,8 13,9 23,3 23,7 15,5 11,3 26,2 49,5 

12. För att vara en bra revisor måste man arbeta 
mer självständigt än i team   15,8 19,5 17,7 22,7 12,3 8,5 3,5 24,3 47,0 

13. Det är viktigt för en revisor att ha goda 
presentationskunskaper   0,9 5,1 9,8 23,3 26,8 22,7 11,4 15,8 39,1 

14. Det är viktigt för revisorer att vara duktiga säljare 
och därför är detta (försäljning och marknadsföring) 
något de utbildas i 

  13,9 26,9 25,0 19,0 9,8 3,2 2,2 65,8 84,8 

15. Det är ett måste att som revisor trivas och arbeta 
bra i grupp   1,9 6,6 10,8 26,6 20,2 19,3 14,6 19,3 45,9 

Kategori 3 - Nyttan med revision                     

16. Revision är en slags garanti mot anmärkningar 
från Skatteverket   27,4 17,0 10,1 18,0 13,9 8,5 5,1 27,5 45,5 

17. Efter en revision är siffrorna i årsredovisningen 
korrekta   22,4 18,3 12,6 18,3 13,6 9,5 5,3 28,4 46,7 

18. Användare av finansiell information kan inte vara 
säkra på att företaget är fritt från bedrägerier efter 
revisorns granskning 

  4,5 9,9 8,6 21,7 19,8 14,7 20,8 23,0 44,7 

19. Syftet med revisionen är att revisorn ska göra ett 
uttalande i revisionsberättelsen   5,1 6,4 9,9 19,4 20,7 17,2 21,3 21,4 40,8 
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Kategori 4 - Regler och ansvar                     

20. Det är revisorns uppgift att följa god revisionssed   1,9 0,7 2,2 3,8 8,0 16,2 67,2 4,8 8,6 

21. Revisorn är ansvarig för att upptäcka 
förekommande bedrägerier i en årsredovisning   6,4 6,4 5,7 12,0 16,5 26,0 27,0 69,5 81,5 

22. Revisorn anpassar revisionen efter klienten   9,9 9,2 12,4 18,5 21,3 16,6 12,1 31,5 50,0 

23. Nystartade aktiebolag måste ha revisor   39,8 7,3 10,5 18,8 6,7 5,4 11,5 23,6 42,4 

24. Vid upptäckt av en oren revisionsberättelse, 
d.v.s. om berättelsen innehåller vissa 
anmärkningar, är revisorn skyldig att skicka en 
kopia av årsredovisningen till Skatteverket 

  7,4 5,8 4,5 26,0 17,6 14,7 24,0 56,3 82,3 

25. Det är revisorns ansvar att framställa (upprätta) 
de finansiella rapporterna   30,9 12,7 13,4 16,9 10,5 8,9 6,7 26,1 43,0 

26. Det är revisorns uppgift att agera och utföra 
revisionen i enlighet med god redovisningssed   8,6 3,5 1,6 7,9 10,5 15,5 52,4 78,4 86,3 

27. Revisorer får inte utföra någon form av 
rådgivning till sina revisionsklienter   33,7 20,7 11,8 15,9 8,3 4,5 5,1 17,9 33,8 

28. Det är inte revisorns ansvar att upprätta en 
förvaltningsberättelse   16,6 10,5 6,7 24,6 8,0 10,9 22,7 33,8 58,4 

29. Svenska revisorer reviderar enbart företaget 
som upprättar sin årsredovisning i svenska kronor   53,1 14,7 7,0 14,4 5,4 3,8 1,6 10,8 25,2 

30. Revisorer utför revision enligt ISA (International 
Standards on Auditing)   4,8 4,5 6,1 37,9 9,5 16,2 21,0 15,4 53,3 

 

Tabell 9: Sammanställning över enkätsvar (studenter) 
 

 

Som går att uttyda från tabellen finns det flera påståenden där en relativt stor andel av 

studenterna har svarat felaktigt. Viss hänsyn måste dock tas till att en övervägande 

andel av dessa studenter studerar i årsklass 1 och 2 och att alla dessa varken kommer 

studera redovisning eller har tankar på en karriär inom revisionsbranschen. 

 

I fokusgruppen framkom det att flera av deltagarna hade svårt att särskilja på 

redovisning och revision. Detta är något som behandlas i enkätens första påstående, 

där drygt en tredjedel av respondenterna instämmer i att revisorer utför företags 

redovisning. Inkluderar vi även de som svarat neutralt, vilket vi som sagt delvis tolkar 

som ”vet inte”-svar, är siffran över 45 %. Noterbart i kategori 1 är också att det finns 

flera påståenden där över hälften av alla studenter svarat felaktigt och över två 

tredjedelar svarat felaktigt eller neutralt. Det finns också tre påståenden där över 60 % 

svarat felaktigt eller neutralt, vilka är påståendena om att revisorn är en 

myndighetsliknande person som godkänner företags redovisning, att marknadsföring 
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är en del av en revisors arbete och att revisionsstandarderna beskriver precis hur en 

revision ska gå till. Det påstående som flest svarat fel på är den förstnämnda av de tre, 

vilket återigen visar att många studenter tror att en revisor arbetar med redovisning. 

 

I kategori 2 är det ett påstående som sticker ut: att det är viktigt med marknadsförings- 

och försäljningskunskaper. Av dessa siffror, samt från marknadsföringsfrågan i 

kategori 1, verkar det som att dessa studenter ännu inte insett att marknadsföring och 

försäljning är en viktig del av en revisors arbete. Noterbart i denna kategori är också 

att det återfanns två påståenden huruvida revisorer arbetar självständigt eller i grupp. 

Siffrorna över antalet felaktiga svar är låg, men om de neutrala svaren inkluderas är 

båda över 45 %.  

 

Svaren på påståendena i kategori 3 är relativt jämt fördelade och det är ingen särskild 

fråga som sticker ut. På samtliga påståenden är det strax över 20 % som svarat 

felaktigt och över 40 % som svarat fel eller neutralt. Det finns alltså en del osäkerhet 

och okunskap bland respondenterna kring vilken nytta revisionen egentligen har. 

 

I den sista kategorin är det flera påståenden som sticker ut med en stor andel felaktiga 

svar. Återigen är det en stor andel (78 %) av studenterna som instämmer och därmed 

svarat felaktigt på ett påstående som berör redovisning, nämligen att revisorn ska följa 

god redovisningssed när denne utför revisionen. Utöver det precis nämnda påståendet 

finns det ytterligare två påståenden som har felaktiga och neutrala svar på över 80 %, 

vilka är: revisorn är ansvarig för att upptäcka bedrägerier och att denne måste skicka 

en kopia av årsredovisningen vid en oren revisionsberättelse. 

 

Sammanlagt är det 11 påståenden där studenterna indikerar att det finns stora 

kunskapsluckor genom att 50 % eller fler svarat fel eller neutralt. Skulle den gränsen 

sänkas till 40 % inkluderas hela 22 av de sammanlagt 30 påståendena.  

 

5.2.2 Sammanställning över revisorsassistenternas enkätsvar 
Nedan följer svaren från de revisorsassistenter som deltog i enkäten. Likt föregående 

del följs tabellen upp med några korta kommentarer. 
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Påståenden:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alla	  svar	  i	  %	   1 2 3 4 5 6 7 a b 

Kategori 1 - Arbetsuppgifter & aktiviteter 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1. En av revisorns huvuduppgifter är att göra företags 
redovisning 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. En av revisorns huvuduppgifter är att granska företags 
årsredovisningar och bokslut 0 2,2 0 0 0 4,6 93,2 2,2 0,0 

3. Revisorn är en myndighetsliknande person som 
godkänner företags redovisning 27,3 15,9 9,1 6,8 9,1 18,2 13,6 40,9 47,7 

4. Som revisor är en del av arbetet att vara rådgivare 0 9,3 7,0 16,3 20,9 20,9 25,6 16,3 32,6 

5. Att marknadsföra de tjänster som revisionsbyråerna 
säljer är en del av revisorers arbete 0 2,3 2,3 18,2 22,6 18,2 36,4 4,6 22,8 

6. Bland de aktiviteter som revisorn spenderar mest tid på 
under en arbetsdag finns att granska klientföretagens 
finansiella rapporter och räkenskaper samt att granska och 
ge feedback på medarbetarnas arbete 

0 0 2,3 13,6 15,9 34,1 34,1 2,3 15,9 

7. I revisionen är det lika viktigt att revisorn 
kommunicerar med sina klienter och medarbetare på ett 
bra sätt som att revisorn räknar igenom olika belopp och 
nyckeltal 

0 2,3 4,7 2,3 20,9 18,6 51,2 7,0 9,3 

8. Revisorers uppgift är att granska alla transaktioner 
som sker i ett företag under ett räkenskapsår 72,7 15,9 6,8 2,3 2,3 0 0 2,3 4,6 

9. Revisionsstandarderna beskriver precis hur en 
revision ska gå till 15,9 11,4 6,8 11,4 25,0 20,4 9,1 54,5 65,9 

Kategori 2 - Kunskaper och egenskaper                     

10. Det är ett måste för revisorn att ha bra 
kommunikationsfärdigheter och vara socialt kompetent 0 4,6 2,3 0 25,0 27,2 40,9 6,9 6,9 

11. Det är viktigt för revisorn att ha goda affärskunskaper 
(strategi, affärsmannaskap, marknadsföring, säljteknik, 
osv) 

0 0 4,6 18,2 31,8 25,0 20,4 4,6 22,8 

12. För att vara en bra revisor måste man arbeta mer 
självständigt än i team 37,2 23,3 16,3 20,9 2,3 0 0 2,3 23,2 

13. Det är viktigt för en revisor att ha goda 
presentationskunskaper 0 2,3 11,3 29,6 27,3 18,2 11,3 13,6 43,2 

14. Det är viktigt för revisorer att vara duktiga säljare och 
därför är detta (försäljning och marknadsföring) något de 
utbildas i 

2,3 20,5 15,9 22,7 15,9 20,4 2,3 38,7 61,4 

15. Det är ett måste att som revisor trivas och arbeta bra i 
grupp 0 0 4,6 4,6 27,2 34,1 29,5 4,6 9,2 

Kategori 3 - Nytta med revision                     

16. Revision är en slags garanti mot anmärkningar 
från Skatteverket 40,9 15,9 9,1 9,1 11,3 9,1 4,6 25,0 34,1 

17. Efter en revision är siffrorna i årsredovisningen 
korrekta 11,9 14,3 11,9 14,3 23,8 23,8 0 47,6 61,9 

18. Användare av finansiell information kan inte vara 
säkra på att företaget är fritt från bedrägerier efter 
revisorns granskning 

0 11,9 7,1 7,1 28,6 21,5 23,8 19,0 26,1 

19. Syftet med revisionen är att revisorn ska göra ett 
uttalande i revisionsberättelsen 2,4 4,7 14,3 11,9 11.9 26,2 28,6 21,4 33,3 
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Tabell 10: Sammanställning över enkätsvar (revisorsassistenter) 
 

Som vi kan se från siffrorna ovan har andelen felaktiga och neutrala svar sjunkit en 

hel del gentemot hur det såg ut för studenterna. Fråga 1 har t.ex. gått från 37,6 % 

felaktiga svar till 0 %. Det finns dock fortfarande några påståenden där det finns en 

relativt hög andel felaktiga och neutrala svar. 

 

I den första kategorin vill vi uppmärksamma frågan om att revisorn är en 

myndighetsliknande person som godkänner ett företags redovisning. Där instämmer 

över 40 % av revisorsassistenterna och inkluderas även de neutrala är siffran över 47 

%. Siffrorna är lägre än vad de var för studenterna, men de är fortfarande höga. Detta 

påstående är intressant för revisorsassistenterna då det ger en indikation på hur de ser 

på sig själva och på sin yrkesroll. Ett annat påstående som sticker ut i denna kategori, 

med över 50 % felaktiga svar och över 65 % felaktiga eller neutrala, är påståendet om 

revisionsstandarderna. Andelen felaktiga svar är nästan 20 procentenheter högre än 

för studenterna, vilket är förvånande för oss då revisorsassistenterna har mer 

erfarenhet av att arbeta med dessa. 

Kategori 4 - Regler och ansvar                     

20. Det är revisorns uppgift att följa god revisionssed 0 0 0 2,4 4,7 14,3 78,6 0,0 2,4 

21. Revisorn är ansvarig för att upptäcka 
förekommande bedrägerier i en årsredovisning 19,1 7,1 9,5 19,1 21,4 21,4 2,4 45,2 64,3 

22. Revisorn anpassar revisionen efter klienten 0 11,9 2,3 9,5 19,1 19,1 38,1 14,2 23,7 

23. Nystartade aktiebolag måste ha revisor 66,7 11,9 0 14,3 4,7 0 2,4 7,1 21,4 

24. Vid upptäckt av en oren revisionsberättelse, d.v.s. 
om berättelsen innehåller vissa anmärkningar, är 
revisorn skyldig att skicka en kopia av 
årsredovisningen till Skatteverket 

22,5 7,5 0 17,5 15,0 15,0 22,5 52,5 70,0 

25. Det är revisorns ansvar att framställa (upprätta) de 
finansiella rapporterna 88,1 2,3 0 4,8 4,8 0 0 4,8 9,6 

26. Det är revisorns uppgift att agera och utföra 
revisionen i enlighet med god redovisningssed 23,8 4,8 7,1 7,1 2,4 14,3 40,5 57,2 64,3 

27. Revisorer får inte utföra någon form av rådgivning 
till sina revisionsklienter 40,5 28,6 7,1 16,6 2,4 2,4 2,4 7,2 23,8 

28. Det är inte revisorns ansvar att upprätta en 
förvaltningsberättelse 23,8 2,4 0 2,4 0 9,5 61,9 26,2 28,6 

29. Svenska revisorer reviderar enbart företaget som 
upprättar sin årsredovisning i svenska kronor 83,3 7,1 0 4,8 0 2,4 2,4 4,8 9,6 

30. Revisorer utför revision enligt ISA (International 
Standards on Auditing) 0 2,4 2,4 11,9 0 14,3 69,0 4,8 16,7 



	  

	  105 

I kategori 2 är det liksom för studenterna marknadsföringspåståendet som erhållit 

störst andel felaktiga och neutrala svar. Något som kan ha påverkat svaren är att 

revisorsassistenterna befinner sig i olika faser och att de besvarat påståendet efter om 

de själva erhållit någon utbildning inom detta eller inte.  

 

I den tredje kategorin finns det flera påståenden som vi vill stanna till vid och vars 

siffror vi tycker bör uppmärksammas. Det är nästan hälften av revisorsassistenterna 

som instämmer och svarat felaktigt (61 % om vi inkluderar de neutrala) om att 

årsredovisningens siffror är korrekta efter en revision, ungefär en tredjedel har svarat 

fel eller neutralt på att revisionen är en slags garanti från Skatteverket och över en 

fjärdedel har svarat fel eller neutralt på påståendet om att företag inte kan vara säkra 

på att vara fritt från bedrägerier efter en revision. Liksom det tidigare påståendet om 

att revisorn är en myndighetsliknande person tycker vi att dessa siffror säger en del 

om hur revisorsassistenterna ser på sin yrkesroll och att det tyder på att de har en 

övertro på bidragen till klienterna. Vi vill också uppmärksamma det fjärde och sista 

påståendet inom denna kategori som behandlar revisionens syfte där en tredjedel av 

alla revisorsassistenter svarat fel eller neutralt. Även detta är för oss förvånansvärt 

höga siffror och det är överraskande att inte fler vet det egentliga syftet med att utföra 

en revision. 

 

I den fjärde kategorin ser vi återigen tendenser till att revisorsassistenterna har en 

felaktig uppfattning om deras roll. Över 45 % instämmer i att revisorn är ansvarig för 

att upptäcka bedrägerier och inkluderas de neutrala svaren är siffran över 64 %. 

Liksom för studenterna är det en övervägande andel revisorsassistenter som 

instämmer i att revisorn ska följa god redovisningssed vid utförandet av revisionen 

och att en kopia av årsredovisningen ska skickas till Skatteverket vid en oren 

revisionsberättelse, där den förstnämnda också är det påstående med högst andel 

felaktiga svar och den senare med högst andel felaktiga eller neutrala svar. 

 

För revisorsassistenternas del är det 6 påståenden där de visar upp att det finns en hög 

grad av okunskap genom att 50 % eller fler svarat felaktigt eller neutralt. 
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5.3 Tabeller över respondenternas förväntningsgap 
Här nedan presenteras studenternas och revisorsassistenternas medelvärden, vilka är 

baserade på deras svar på samtliga påståenden i enkäten, för varje årsgrupp som 

inkluderades i studien. Utifrån medelvärdet har vi sedan beräknat hur 

förväntningsgapet såg ut för våra respondenter inom varje årsgrupp, vilket har räknats 

ut genom att ta indexet 7 (det korrekta svaret på samtliga påståenden efter 

omkodning) minus medelvärdet. Det ska dock påpekas att dessa siffror endast är 

baserade på våra respondenter och att individuella t-tester inte visade någon 

signifikant skillnad mellan alla årsgrupper. Det finns därför inte några statistiskt 

säkerställda samband mellan årsgrupperna och det går därigenom inte heller att dra 

några generaliseringar utifrån dessa siffror. Dessa medelvärden används alltså endast 

för att skapa överskådliga bilder över hur det såg ut för våra respondenter.  

 

Samtliga respondenter 

I dessa tabeller åskådliggörs det hur det såg ut för samtliga våra respondenter. I den 

högra tabellen finns en sammanställning över respektive årsgrupps medelvärden samt 

förväntningsgap och i den vänstra visualiseras förväntningsgapen i en graf.	  	  

 
Figur 8 och tabell 11: Översikt förväntningsgapet (samtliga respondenter) 
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Tid	  

År 
Medel-
värde Gap 

Antal 
fullstän-
diga svar 

Studenter 
Årskurs 1 
Årskurs 2 
Årskurs 3 
Årskurs 4 

R-assistenter 
Arbetsår 1 

 
4,25 
4,32 
4,91 
5,19 

 
5,33 

 
2,75 
2,68 
2,09 
1,81 

 
1,67 

 
108 
87 
62 
45 
 
8 

Arbetsår 2 5,34 1,66 16 
Arbetsår 3 5,54 1,46 7 
Arbetsår 4 5,47 1,53 2 
Arbetsår 5 5,38 1,62 3 
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Som vi kan se ovan hade studenterna i en högre årsklass i genomsnitt ett bättre 

medelvärde än dem i en lägre och därmed också ett mindre förväntningsgap. För 

revisorsassistenterna som besvarade enkäten minskade gapet för varje arbetsår fram 

till det fjärde året då dessa respondenter genomsnittligt svarade aningen sämre än de 

under arbetsår tre. Viss hänsyn också dock tas till att antalet respondenter i arbetsår 

fyra och fem var väldigt få. Det ska också tilläggas att vi valde att exkludera de 

årgångar som endast hade en respondent. 

 

Linnéuniversitetet vs. Högskolan Kristianstad 

Vi ville även göra en jämförelse mellan våra respondenter från Linnéuniversitetet och 

Högskolan Kristianstad och se om det fanns tendenser till skillnader mellan 

studenterna från respektive skola. Den högra tabellen visar en sammanställning över 

medelvärden och förväntningsgap för respektive skola i varje årskurs, vilket 

visualiseras i grafen till vänster. 

 

	   	   	    
Figur 9 och Tabell 12: Översikt förväntningsgapet (universitet/högskola) 
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gap	  

Tid	  

	  Linnéuniversitetet	  

Högskolan	  
Kristianstad	  

 
 

Årskurs 
Medel-
värde Gap 

Antal 
fullstän-
diga svar 

Linnéuni. 
1 

 
4,28 

 
2,72 

 
89 

2 4,23 2,77 69 
3 4,58 2,42 30 
4 

Kristianstad 
1 
2 
3 
4 

5,12 
 

4,14 
4,64 
5,22 
5,33 

1,88 
 

2,86 
2,36 
1,78 
1,67 

31 
 

19 
18 
32 
14 
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Tabellerna visar att studenterna i årskurs 1 på Linnéuniversitetet svarade aningen 

bättre än motsvarande grupp på Högskolan Kristianstad, men att respondenterna från 

resterande årsklasser på Högskolan Kristianstad hade ett mindre förväntningsgap än 

sina motsvarigheter på Linnéuniversitetet. 

	  

5.4 Faktoranalys 
I vår enkät använde vi oss av 30 påståenden fördelade över 4 olika kategorier: 

revisorns arbetsuppgifter och aktiviteter, revisorns kunskaper och egenskaper, nyttan 

med revision och till sist regler och ansvar. Syftet med detta var att urskilja inom 

vilket eller vilka områden det existerade ett förväntningsgap för studenterna och 

revisorsassistenterna. För att fånga upp förväntningsgapet var det lämpligt att använda 

faktoranalyser som ett förberedande steg inför regressionsanalyserna då de mäter hur 

våra respondenter har ställt sig till våra påståenden (Field, 2009). En faktoranalys bör 

innehålla ett urval av minst 150 respondenter (Pallant, 2007) eller fem gånger så 

många som det finns variabler (Hair et al., 2010) för att resultatet skall bli reliabelt, 

vilket inte var något problem eftersom vårt urval bestod av 363 respondenter. En 

faktoranalys används för att hitta underliggande mönster i samvariationen mellan en 

större mängd variabler (Djurfeldt och Barmark, 2009; (Hair et al., 2010). Eftersom vi 

har 30 olika variabler (påståenden) kan det vara svårt att få en överskådlig blick över 

samtliga, en faktoranalys hjälper oss dock att summera informationen till mindre 

faktorer, med minimal förlust av information, för att söka efter de centrala faktorer 

som underbygger de ursprungliga variablerna (Hair et al., 2010) och för att få en 

uppfattning om vilka variabler som mäter jämförbara samt skilda fenomen (Djurfeldt 

och Barmark, 2009). Detta hjälper alltså vårt mätinstrument och det visar också vilka 

påståenden i enkäten som fungerat bra respektive dåligt, vilket i sin tur bidrar med en 

höjd validitet för studien. Genom faktoranalysen går det även att se vad de olika 

variablerna faktiskt mäter och målet är att så få faktorer som möjligt ska förklara en så 

stor andel av variansen som möjligt (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

Genom en faktoranalys går det att utnyttja de fördelar som finns med att använda ett 

flertal indikatorer. Tack vare att vi har flera likartade frågor som egentligen mäter 

samma sak, d.v.s. våra frågor inom samma kategori, kan också olika mätfel undvikas. 

Dessa mätfel kan bestå av faktorer som ligger utanför vår kontroll, t.ex. att 
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respondenterna läst frågorna slarvigt, och som därmed felaktigt kan öka eller minska 

en korrelation mellan variabler. Genom att ha fler frågor går det att uttyda om en 

eventuell skillnad mellan olika respondentgrupper genomgående är likadan och 

därmed minskas risken att resultatet blir snedvridet. En faktoranalys stärker dessa 

fördelar och minskar riskerna för mätfel. (Djurfeldt och Barmark, 2009) 

 

När en faktoranalys genomförs skapas nya faktorer som har ett samband med de 

observerade variablerna och de kategoriseras i komponenter efter hur starkt 

sambandet är till en viss faktor (Djurfeldt och Barmark, 2009). Syftet med våra 

faktoranalyser var som sagt att använda faktorerna till efterföljande 

regressionsanalyser och därför valde vi principal component analysis, vilken tar 

hänsyn till den totala variansen (Hair et al., 2010), som metod för våra beräkningar. 

Ett gränsvärde för våra faktorladdningar bestämdes till 0,4, vilket enligt både 

Djurfeldt och Barmark (2009) och Hair et al. (2010) är ett acceptabelt kriterium och 

möter minimumnivån. Utifrån dessa förutsättningar lät vi SPSS extrahera antalet 

komponenter genom faktoranalyser med Varimax rotation, som är en bra metod för att 

förenkla faktorstrukturen (Hair et al., 2010). 

5.4.1 Faktoranalys 1 
För att säkerställa att vårt första urval av variabler (samtliga 30 påståenden) var 

lämpligt för en faktoranalys gjordes ett KMO (Keiser-Meyer-Olkin measure of 

sampling adequacy) och Bartlett's Test of Sphericity. Bartlett’s test visar om 

underlaget är statistiskt signifikant eller inte (Hair et al, 2010), vilket vi kan se att det 

är i vårt fall då signifikansen är 0,000. KMO-testet varnar för om det finns variabler 

som inte samvarierar med andra variabler och KMO-värdet ska vara icke-signifikant 

(Djurfeldt och Barmark, 2009) och helst ligga så nära 1 som möjligt (Field 2009). 

Vårt KMO-värde uppmättes till 0,796, vilket antas vara ett godkänt värde av Field 

(2009) och en faktoranalys är därmed genomförbar. 
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      Tabell 13: KMO och Barlett’s test 1 

 

Utifrån faktoranalysen fick vi fram åtta stycken olika komponenter. Samtliga av dessa 

hade ett totalt egenvärde (ett värde som anger variansen som kan förklaras av en 

faktor) över 1, vilka också är de enda som är lämpliga för att ta med i en vidare analys 

(Pallant, 2007; Hair et al., 2010). Flera av dessa komponenter hade dock väldigt låga 

förklaringsgrader och bidrog således inte med särskilt mycket till analysen. Om en 

faktoranalys ska vara användbar ska också varje komponent enligt Djurfeldt och 

Barmark (2009) innehålla minst 3-5 variabler som är starkt korrelerade, vilket inte var 

fallet för tre av dessa åtta komponenter. Vi övergick därför till att testa oss fram, med 

samma inställningar som tidigare, genom att ta bort komponenter och istället tvinga 

faktoranalysen att ta fram 3, 4, 5, 6 respektive 7 komponenter. Resultaten dem 

emellan jämfördes, vilket dels gjordes genom att kolla på antalet variabler som 

inkluderades i komponenterna för varje analys och dels genom Cronbach’s alpha. 

Cronbach’s alpha mäter reliabiliteten och samvariansen mellan variablerna och vid 

analysering erhålls ett värde mellan 0 och 1 (Hair et al., 2010). Samvariansen är högre 

ju närmare 1 detta värde är (Pallant, 2007) och en riktlinje är att Cronbach’s alpha-

värdet ska vara över 0,6 för att samvariansen mellan påståenden ska vara reliabel 

(Hair et al., 2010). 

 

Den faktoranalys som gav bäst resultat med flest variabler i komponenterna och högst  

alpha-värden var faktoranalysen med fyra komponenter, vilket därför blev den vi 

genomförde den fortsatta analysen på. För att säkerställa reliabiliteten och hur väl 

variablerna inom varje komponent samvarierade med varandra genomfördes som sagt 

Cronbach’s alpha på samtliga komponenter. Den första komponenten hade ett alpha-

värde på 0,75 med åtta variabler, den andra komponenten ett värde på 0,732 med sex 

variabler och den tredje ett värde på 0,673 med fem variabler. Dessa komponenter var 

därmed godtagbara. Den fjärde  

KMO	  och	  Bartlett's	  Test	  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. ,796 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

 
Approx. Chi-Square 

 
2541,609 

df 435 
Sig. ,000 
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komponenten hade dock bara ett värde på 0,424 med fyra variabler, vilket inte var 

tillräckligt. Vi testade att ta bort respektive lägga till fler variabler i denna komponent 

för att se om alpha-värdet ökade, vilket dock inte blev fallet och därför uteslöt vi 

denna fjärde komponent. Att alpha-värdet är lågt tror vi kan vara ett tecken på att 

variablerna mäter olika saker och att istället för att mäta ett fåtal aspekter har vi fått 

med många. 

 

Tabell 14, 15 och 16: Cronbach’s Alpha 1, 2 och 3 
 

Samtliga tre komponenter hade som sagt ett egenvärde över 1, vilket även framgår av 

tabell 16. Alla hade också ett en relativ förklaringsgrad på över 5 %, alltså andel 

spridning som varje komponent förklarar (Djurfeldt och Barmark, 2009). Den 

komponent av de tre som hade högst förklaringsgrad var komponent 1 som bidrog 

med 16,515 %. Sammanlagt förklarade dessa tre komponenter 33,672 % av de den 

sammanlagda variansen.  

 

 

 

 

 

             Tabell 17: Initial Eigenvalues 1 
 

Beslutet att fortsätta analysen med tre komponenter bidrog till att sammanlagt elva 

variabler uteslöts i den roterade faktoranalysen, varav fyra av dessa tillhörde den 

ursprungliga fjärde komponenten. Dessa elva påståenden var: 

- En av revisorns huvuduppgifter är att granska företags årsredovisningar och 

bokslut 

- Som revisor är en del av arbetet att vara rådgivare 

Reliabilitetstest 
Komponent 2 

Cronbach's	  
Alpha	   Antal 
,732 6 

Reliabilitetstest 
Komponent 1 

Cronbach’s	  
Alpha	   Antal 
,750 8 

Reliabilitetstest 
Komponent 3 

Cronbach's	  
Alpha	   Antal 
,673 5 

Komponent 
Initial	  Eigenvalues	  

Totalt % av varians Kumulativ % 
1 4,955 16,515 16,515 
2 3,405 11,350 27,866 
3 1,742 5,807 33,672 
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- Bland de aktiviteter som revisorn spenderar mest tid på under en arbetsdag 

finns att granska klientföretagens finansiella rapporter och räkenskaper samt 

att granska och ge feedback på medarbetarnas (teammedlemmarnas) arbete 

- För att vara en bra revisor måste man arbeta mer självständigt än i team 

- Användare av finansiell information kan inte vara säkra på att företaget är fritt 

från bedrägerier efter revisorns granskning 

- Syftet med revisionen är att revisorn ska göra ett uttalande i 

revisionsberättelsen 

- Det är revisorns uppgift att följa god revisionssed 

- Vid upptäckt av en oren revisionsberättelse, d.v.s. om berättelsen innehåller 

vissa anmärkningar, är revisorn skyldig att skicka en kopia av 

årsredovisningen till Skatteverket 

- Revisorer får inte utföra någon form av rådgivning till sina revisionsklienter 

- Svenska revisorer reviderar enbart företaget som upprättar sin årsredovisning i 

svenska kronor 

- Revisorer utför revision enligt ISA (International Standards on Auditing) 

Anledningen till att de uteslutits är att de inte korrelerade starkt med någon av de tre 

komponenterna. Dessa variabler kan istället haft låg korrelation på flera av dem, 

vilket betyder att de spridits och hamnat på flera ställen. Det finns alltså ingen tydlig 

komponent som de tillhör och därför är det också bra att dessa rensas bort (Djurfeldt 

och Barmark, 2009). Tidigare i analysen har vi också tagit medelvärdet på alla 

variabler, vilket innebär att alla påståenden trots detta kommer att användas på något 

sätt. 

 

De tre komponenterna i den roterade faktoranalysen klassificerades som sagt efter 

vilka påståenden som hade mest gemensamt (Djurfeldt och Barmark, 2009). Vilka 

påståenden som hör till respektive komponent går att urskilja i tabellen nedan och de 

som har ett högt värde (över 0,4) i respektive komponent är utmarkerade. 
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Roterad	  komponentmatris	  1	     Komponenter 	  	  

	  	  
Färdigheter och 

egenskaper Uppgifter Roll och ansvar 

Att marknadsföra de tjänster som revisionsbyråerna säljer 
är en del av revisorers arbete 0,754	   0,104	   -‐0,064	  

I revisionen är det är lika viktigt att revisorn kommunicerar 
med sina klienter och medarbetare på ett bra sätt som att 
revisorn räknar igenom olika belopp och nyckeltal 

0,683	   0,041	   -‐0,015	  

Det är ett måste för revisorn att ha bra 
kommunikationsfärdigheter och vara socialt kompetent 0,661	   0,210	   -‐0,112	  
Det är viktigt för revisorn att ha goda affärskunskaper 
(strategi, affärsmannaskap, marknadsföring, säljteknik, osv) 0,615	   0,304	   -‐0,061	  
Det är ett viktigt för en revisor att ha goda 
presentationskunskaper 0,588	   0,234	   0,092	  
Det är viktigt för revisorer att vara duktiga säljare och 
därför är detta (försäljning och marknadsföring) något de 
utbildas i 

0,519	   -‐0,305	   -‐0,073	  

Det är ett måste att som revisor trivas och arbeta bra i grupp 0,490	   -‐0,073	   0,186	  

Revisorn anpassar revisionen efter klienten 0,429	   -‐0,021	   -‐0,271	  
En av revisorns huvuduppgifter är att göra företags 
redovisning 0,108	   0,736	   0,190	  
Revisorers uppgift är att granska alla transaktioner som 
sker i ett företag under ett räkenskapsår 0,045	   0,730	   0,336	  

Nystartade aktiebolag måste ha revisor 0,142	   0,654	   0,383	  
Det är revisorns ansvar att framställa (upprätta) de 
finansiella rapporterna 0,084	   0,491	   0,239	  
Det är revisorns uppgift att agera och utföra revisionen i 
enlighet med god redovisningssed 0,068	   0,480	   -‐0,140	  
Det är inte revisorns ansvar att upprätta en 
förvaltningsberättelse -‐0,069	   0,457	   0,224	  
Revisorn är en myndighetsliknande person som godkänner 
företags redovisning 0,020	   0,038	   0,685	  
Revisionsstandarderna beskriver precis hur en revision ska 
gå till 0,040	   0,029	   0,632	  
Revision är en slags garanti mot anmärkningar från 
Skatteverket -‐0,035	   0,207	   0,608	  

Efter en revision är siffrorna i årsredovisningen korrekta -‐0,002	   0,068	   0,595	  
Revisorn är ansvarig för att upptäcka förekommande 
bedrägerier i en årsredovisning 0,000	   0,189	   0,542	  

 

Tabell 18: Roterad komponentmatris 1 
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Komponenterna innehåller alltså variabler som har kategoriserats efter hur starkt 

sambandet är till komponenten, vilken även kan förklara den bakomliggande faktorn 

bakom respondenternas svar. Dessa komponenter kan också namnges efter vilka 

påståenden de korrelerar med och här nedan sker en genomgång av varje komponent. 

 

Komponent 1: Revisorns färdigheter och egenskaper 

Vår första komponent tilldelades, som går att uttyda från den ovanstående tabellen, 

följande 8 påståenden av faktoranalysen:  

- Att marknadsföra de tjänster som revisionsbyråerna säljer är en del av 

revisorers arbete 

- I revisionen är det är lika viktigt att revisorn kommunicerar med sina klienter 

och medarbetare på ett bra sätt som att revisorn räknar igenom olika belopp 

och nyckeltal 

- Det är ett måste för revisorn att ha bra kommunikationsfärdigheter och vara 

socialt kompetent 

- Det är viktigt för revisorn att ha goda affärskunskaper (strategi, 

affärsmannaskap, marknadsföring, säljteknik, osv) 

- Det är ett viktigt för en revisor att ha goda presentationskunskaper 

- Det är viktigt för revisorer att vara duktiga säljare och därför är detta 

(försäljning och marknadsföring) något de utbildas i 

- Det är ett måste att som revisor trivas och arbeta bra i grupp 

- Revisorn anpassar revisionen efter klienten 

Denna komponent har vi valt att kalla för revisorns färdigheter och egenskaper. Det 

som ligger till grund för namnet är att de flesta av påståendena i denna komponent 

behandlar vilka färdigheter som krävs för att bli revisor, t.ex. att denne ska ha goda 

affärskunskaper, bra presentationskunskaper, goda kommunikationsfärdigheter, kunna 

anpassa revisionen efter klienten och att revisorn skall vara en duktig säljare och bra 

på att marknadsföra de tjänster som de säljer. Påståendena behandlar även vilka 

egenskaper som passar revisorn, t.ex. att revisorn bör vara socialt kompetent, d.v.s. 

bra på att kommunicera och trivas med att arbeta i grupp. 
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Komponent 2: Revisorns uppgifter 

Till den andra komponenten satte faktoranalysen ihop följande 6 påståenden: 

- En av revisorns huvuduppgifter är att göra företags redovisning 

- Revisorers uppgift är att granska alla transaktioner som sker i ett företag under 

ett räkenskapsår 

- Nystartade aktiebolag måste ha revisor 

- Det är revisorns ansvar att framställa (upprätta) de finansiella rapporterna 

- Det är revisorns uppgift att agera och utföra revisionen i enlighet med god 

redovisningssed 

- Det är inte revisorns ansvar att upprätta en förvaltningsberättelse 

Denna andra komponent har vi valt att benämna revisorns uppgifter då påståendena är 

kopplade till de arbetsuppgifter som en revisor utför. Detta går att utläsa från 

påståendena eftersom de behandlar huruvida det är revisorns uppgift eller inte att göra 

företags redovisning, upprätta förvaltningsberättelser, framställa ekonomiska 

rapporter, granska alla transaktioner under ett räkenskapsår eller utföra revisionen i 

enlighet med god redovisningssed. Samtliga nämnda påståenden kan alltså utan 

problem kopplas till namnet för komponent 2, däremot kan det vara lite svårare att se 

kopplingen för påståendet att nystartade aktiebolag måste ha revisor. Detta påstående 

var också det påstående av de sex med den lägsta laddningen och enligt Hair et al. 

(2010) ska de påståenden med högst laddning ha störst inflytande över 

komponentnamnet. Vi såg därför inte detta som något problem.  

 

Komponent 3: Revisorns roll och ansvar 

Den tredje komponenten tilldelades nedanstående 5 påståenden. 

- Revisorn är en myndighetsliknande person som godkänner företags 

redovisning 

- Revisionsstandarderna beskriver precis hur en revision ska gå till 

- Revision är en slags garanti mot anmärkningar från Skatteverket 

- Efter en revision är siffrorna i årsredovisningen korrekta 

- Revisorn är ansvarig för att upptäcka förekommande bedrägerier i en 

årsredovisning 
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Den sista komponenten har alltså döpts till revisorns roll och ansvar då det är detta 

som dessa frågor berör. Revisorns roll uttrycks t.ex. i form av att revisorn kan ses som 

en myndighetsliknande person och revisorns ansvar uttrycks t.ex. genom påståendena 

att det är revisorns ansvar att se till att alla siffrorna i årsredovisningen är korrekta. 

Det påstående som var lite svårare att placera in var påståendet som innefattar 

revisionsstandardernas omfattning. Detta var dock det påstående med lägst laddning i 

denna komponent och därför såg vi inte detta som ett problem i namngivningen. 

5.4.2 Faktoranalys 2 
Efter den första faktoranalysen genomförts valde vi att utföra ytterligare en 

faktoranalys med samma förutsättningar som den föregående. Denna faktoranalys 

inkluderade dock enbart kunskapspåståenden och inte dem som berörde 

respondentens uppfattningar, vilket blev 23 stycken påståenden. För att säkerställa att 

vårt urval av variabler var lämpligt för en faktoranalys gjordes även här ett KMO och 

vi fick ett värde på 0,768, vilket är ett godtagbart värde (Field, 2009). Vi kan också se 

via Bartlett's Test of Sphericity att materialet är signifikant och en faktoranalys kan 

alltså genomföras på vårt underlag.  

 

KMO	  och	  Bartlett's	  Test	  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 
 

,768 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1562,004 
df 253 
Sig. ,000 

 

Tabell 19: KMO och Barlett’s test 2 
 

Även med denna faktoranalys testade vi oss fram genom prova med olika antal 

komponenter, från två stycken till åtta, och det som gav det bästa resultatet var den 

faktoranalys där vi tvingade fram två komponenter. De övriga hade antingen för få 

variabler i sina olika komponenter eller alltför lågt Cronbach’s alpha. Vår första 

komponent, som vi kallar komponent A, innehöll 11 komponenter och hade ett alpha-

värde på 0,803. 
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Reliabilitetstest 
Komponent A 

Cronbach's	  
Alpha	   Antal 
,803 11 

             

           Tabell 20: Cronbachs Alpha 4 
 

Vår andra komponent, komponent B, hade dock endast ett alpha-värde på 0,563 med 

sju variabler, vilket alltså är under kravet på minst 0,6. Vi testade att lägga till 

respektive att ta bort variabler för att se om värdet ökade, men värdet kom aldrig över 

den nivån och därför fick vi utesluta komponent B. Totalt uteslöts därför 12 av de 23 

variablerna, vilka var följande: 

- En av revisorns huvuduppgifter är att granska företags årsredovisningar och 

bokslut 

- Som revisor är en del av arbetet att vara rådgivare 

- Att marknadsföra de tjänster som revisionsbyråerna säljer är en del av 

revisorers arbete 

- Bland de aktiviteter som revisorn spenderar mest tid på under en arbetsdag 

finns att granska klientföretagens finansiella rapporter och räkenskaper samt 

att granska och ge feedback på medarbetarnas (teammedlemmarnas) arbete 

- I revisionen är det lika viktigt att revisorn kommunicerar med sina klienter och 

medarbetare på ett bra sätt som att revisorn räknar igenom olika belopp och 

nyckeltal 

- Användare av finansiell information kan inte vara säkra på att företaget är fritt 

från bedrägerier efter revisorns granskning 

- Syftet med revisionen är att revisorn ska göra ett uttalande i 

revisionsberättelsen 

- Det är revisorns uppgift att följa god revisionssed 

- Revisorn anpassar revisionen efter klienten 

- Revisorer får inte utföra någon form av rådgivning till sina revisionsklienter 

- Det är inte revisorns ansvar att upprätta en förvaltningsberättelse 

- Revisorer utför revision enligt ISA (International Standards on Auditing) 

Precis som med den föregående faktoranalysen kan det finnas olika orsaker till att just 

dessa variabler uteslutits. Det mest troliga är dock att de inte korrelerade tillräckligt 
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starkt och istället haft en låg korrelation med flera och därmed spridits. Detta innebar 

som sagt att endast en komponent behölls,  

vilken hade ett egenvärde på 4,158 och en förklaringsgrad på 18,079 % av den 

sammanlagda variansen.  

 

Komponent 
Initial	  Eigenvalues	  

Totalt % av varians Kumulativ % 
A 4,158 18,079 18,079 

                       Tabell 21: Initial Eigenvalues 2 
	  
Vår kunskapskomponent tilldelades som sagt 11 påståenden och vi har valt att 

namnge denna komponent som revisionens omfattning. Nedanstående variabler hade 

en tillräcklig stark korrelation och inkluderades därför i denna komponent:  

 

 

                 Tabell 22: Roterad komponentmatris 2 
 

Roterad	  komponentmatris	  2	   Komponenter 

	  

Revisionens 
omfattning 

Det är revisorns ansvar att framställa (upprätta) de 
finansiella rapporterna 0,743	  

Revisorers uppgift är att granska alla transaktioner 
som sker i ett företag under ett räkenskapsår 0,715	  

En av revisorns huvuduppgifter är att göra företags 
redovisning 0,638	  

Revisorn är ansvarig för att upptäcka 
förekommande bedrägerier i en årsredovisning 0,607	  

Efter en revision är siffrorna i årsredovisningen 
korrekta 0,575	  

Revisionsstandarderna beskriver precis hur en 
revision ska gå till 0,544	  

Revision är en slags garanti mot anmärkningar 
från Skatteverket 0,530	  

Nystartade aktiebolag måste ha revisor 0,477	  

Det är revisorns uppgift att agera och utföra 
revisionen i enlighet med god redovisningssed 0,476	  

Vid upptäckt av en oren revisionsberättelse, d.v.s. 
om berättelsen innehåller vissa anmärkningar, är 
revisorn skyldig att skicka en kopia av 
årsredovisningen till Skatteverket 

0,446	  

Svenska revisorer reviderar enbart företaget som 
upprättar sin årsredovisning i svenska kronor 0,436	  
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Komponent A: Revisionens omfattning 

- En av revisorns huvuduppgifter är att göra företags redovisning 

- Revisorers uppgift är att granska alla transaktioner som sker i ett företag under 

ett räkenskapsår 

- Revisionsstandarderna beskriver precis hur en revision ska gå till 

- Revision är en slags garanti mot anmärkningar från Skatteverket 

- Efter en revision är siffrorna i årsredovisningen korrekta 

- Revisorn är ansvarig för att upptäcka förekommande bedrägerier i en 

årsredovisning 

- Nystartade aktiebolag måste ha revisor 

- Vid upptäckt av en oren revisionsberättelse, d.v.s. om berättelsen innehåller 

vissa anmärkningar, är revisorn skyldig att skicka en kopia av 

årsredovisningen till Skatteverket 

- Det är revisorns ansvar att framställa (upprätta) de finansiella rapporterna 

- Det är revisorns uppgift att agera och utföra revisionen i enlighet med god 

redovisningssed 

- Svenska revisorer reviderar enbart företaget som upprättar sin årsredovisning i 

svenska kronor 

Denna komponent präglas alltså av påståenden som berör revisionen och dess 

omfattning, vilket därmed blev namnet för komponenten. Typiska exempel som 

behandlar revisionens omfattning är påståendena att revisorers uppgift är att granska 

alla transaktioner som sker i ett företag under ett räkenskapsår och att svenska 

revisorer reviderar enbart företaget som upprättar sin årsredovisning i svenska kronor. 

Gemensamt för alla påståenden i denna komponent är också att samtliga är falska.  

 

5.4.3 Metodkritik faktoranalyser 
I vår första faktoranalys inkluderade vi alla våra 30 variabler och i den andra 23 

stycken av dessa variabler. Sammanlagt var det 9 stycken variabler av de 30 som inte 

kom med i någon av våra två faktoranalyser, vilket beror på att de inte korrelerade 

särskilt starkt med någon av våra komponenter. När nästan en tredjedel av 

påståendena inte kan noteras på något sätt går det att ifrågasätta om det är något i 

enkäten som varit fel; att frågorna varit för svåra eller varit för otydliga och 

missuppfattats o.s.v. För studenterna har vi förståelse för att de tyckte att några av 
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frågorna var svåra, detta var dock medvetet gjort för att se vilka kunskaper de 

egentligen lärt sig under utbildningen. När vi dessutom har två skilda 

respondentgrupper (studenter och revisorsassistenter) med olika kunskapsnivåer 

måste den anpassas för att passa båda målgrupperna och då måste en del avvägningar 

göras i svårighetsgrader o.s.v. För att undvika otydliga och missuppfattade frågor har 

vi som sagt genomfört en pilotstudie för att testa just detta. De förslag till ändringar 

som framkom under denna pilotstudie tog vi förstås hänsyn till och rättade till. I 

övrigt har vi inte erhållit några kommentarer från våra respondenter att något i 

enkätens utformning varit fel eller att det var något de inte förstod.  

 

5.4.4 Sammanställning av komponenter 
Sammanlagt fick vi alltså fram fyra nya komponenter genom faktoranalyserna: 

revisorns färdigheter och egenskaper, revisorns uppgifter, revisorns roll och ansvar 

och slutligen revisionens omfattning. Dessa kategorier kommer nu att undersökas 

vidare genom regressionsanalyser där respektive komponent kommer att testas mot 

våra kontroll- och oberoende variabler. 

 

 
Figur 10: Översikt komponenter 

	  

Komp.	  1	   Revisorns	  färdigheter	  
och	  egenskaper	  

Komp.	  2	   Revisorns	  uppgifter	  

Komp.	  3	   Revisorns	  roll	  och	  
ansvar	  

Komp.	  
A	  

Revisionens	  
omfattning	  
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5.5 Bivariat analys 
Samtliga variabler som vi använder har testats i en bivariat korrelationsanalys med 

Pearson. Resultaten från denna analys presenteras nedan i tabell 22 korrelationsmatris 

där det går att urskilja vilka variabler som korrelerar med varandra. Dessa samband 

testas vidare i del 5.6 genom regressionsanalyser. 

 

* Korrelationen är signifikant på 0,1-nivån (2-sidig) 

** Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån (2-sidig) 

*** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (2-sidig) 

**** Korrelationen är signifikant på 0,001-nivån (2-sidig) 

c. Kan ej beräknas då minst en av variablerna är konstant. Detta beror på att 

revisorsassistenterna och studenterna inte svarat på exakt samma frågor då några av 

dem var ämnade enbart för studenterna (t.ex. årskurs) och andra enbart för 

revisorsassistenterna (t.ex. revisionsbyrå). 
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Tabell 23: Korrelationsmatris
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5.6 Multipel linjär regression 
Regressionsanalyser är en väldigt flexibel metod, vilket gör den användbar på flera 

olika problemställningar (Djurfeldt och Barmark, 2009). Styrkan hos denna metod 

ligger därför i att den kan anpassas till i princip alla situationer där det studeras hur en 

beroende variabel påverkas av flera oberoende variabler. En regressionsanalys som 

hanterar ett antal oberoende variabler benämns multipel regressionsanalys (MRA) 

(Djurfeldt och Barmark, 2009). Anledningen till att en multipel regressionsanalys 

används är för att utläsa vilka verkningar de oberoende variablerna har på de beroende 

variablerna (Hair et al., 2010). Grundtanken med regressionsanalysen är således att ta 

reda på hur mycket av variationen i den beroende variabeln som kan kopplas till de 

oberoende variablerna (Djurfeldt et al., 2003). 

 

Det första vi kommer att analysera från testerna är huruvida modellen och F-värdet är 

signifikanta eller inte. F-värdet jämför variansen inom grupperna med variansen 

mellan grupperna och beräknas genom att de genomsnittliga kvadrerade avvikelserna 

divideras med varandra (Djurfeldt et al., 2003). F-värdet förklarar också om en 

statistisk signifikant del av den totala variansen i den beroende variabeln ”fångas” i 

regressionen och ju större detta F-värde är, desto större är sannolikheten att det finns 

signifikanta skillnader mellan minst två grupper (Djurfeldt et al., 2003). Om modellen 

t.ex. erhåller ett signifikansvärde under 0,05 är resultatet signifikant med 95 % 

säkerhet (Pallant, 2010). Skulle testet däremot inte vara signifikant, att p > 0,10, är det 

inte nödvändigt att gå vidare och lägga för mycket fokus på R2 eller justerad R2 

(Djurfeldt et al., 2003), vilket annars är nästa steg. 

 

Om vår modell är signifikant kommer vi som sagt att titta närmare på värdet på R-

kvadrat (R2), förklaringsgraden, och justerad R-kvadrat, justerad förklaringsgrad. 

Värdet på R2 förklarar, i procent, hur mycket av variationen i den beroende variabeln 

som förklaras av den eller de oberoende variablerna (Djurfeldt och Barmark, 2009; 

Djurfeldt et al., 2003). Den justerade förklaringsgraden är ett mer försiktigt måttvärde 

än förklaringsgraden, detta eftersom förklaringsgraden kan överskatta variansen något 

när det finns flera oberoende variabler i analysen. Denna överskattning undviks 

genom att använda den justerade förklaringsgraden som tar hänsyn till de oberoende 

variablerna och därmed sänker värdet något (Pallant, 2010). 
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Nästa intressanta värde är Beta, vilket är en standardiserad B-koefficient som 

förklarar hur starkt sambandet mellan två variabler är och om detta samband är 

positivt eller negativt (Djurfeldt och Barmark, 2009). Det är lättare att jämföra beta-

värdena än värdena på B-koefficienten eftersom dessa värden har omvandlats till 

samma skala (Pallant, 2010) och därför är det detta värde vi kommer att använda. För 

att urskilja om det existerar någon multikollinearitet mellan variablerna bör VIF-

värdet vara under 2,5 (Djurfeldt och Barmark, 2009). Det är också av betydelse att 

undvika överflödiga variabler i sådana här tester och därför bör toleransvärdet vara 

över 0,5 (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

För att kunna utföra regressionsanalysen på samtliga respondenter kodade vi om 

studenterna och revisorsassistenterna, vilket gjordes genom att skapa tre nya dummy 

variabler:  

- Revisorsassistenter: Linnéuniversitet och Högskolan Kristianstad = 0, 

revisorsassistenter = 1 

- Linnéuniversitetet: Högskolan Kristianstad och revisorsassistenterna = 0, 

Linnéuniversitet = 1  

- Högskolan Kristianstad: Linnéuniversitetet och revisorsassistenter = 0, 

Högskolan Kristianstad = 1  

 

På samma sätt kodade vi också om revisionsbyråerna, detta för att testa om 

revisionsbyrån har någon påverkan på den beroende variabeln. 

- EY: PwC, KPMG och Annan = 0, EY = 1 

- PwC: KPMG, EY och Annan = 0, PwC = 1 

- KPMG: EY, PwC och Annan = 0, KPMG = 1 

- Annan: PwC, KPMG och EY = 0, Annan = 1 

 

Även variablerna tankar om att bli revisor har vi kodat om till dummy variabler enligt 

följande: 

- Ja, tankar på att bli revisor: Nej och vet inte = 0, ja = 1 

- Nej, inte tankar om att bli revisor: Ja och vet inte = 0, nej = 1 

- Vet inte, tankar om att bli revisor: Ja och nej = 0, vet inte = 1 
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Två av dessa tre nya dummyvariabler används sedan i analysen, där den som inte 

inkluderas kallas för referenskategori och är den variabel som de övriga variablerna 

jämförs mot (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

Vi har i samtliga tester nedan utfört flertalet olika regressionsanalyser för varje 

enskild modell på varje komponent genom att utesluta en eller flera variabler för att 

undersöka om det blir några skillnader i utfallet. Vi har sedan valt att presentera de 

som visar mest signifikans eller de som visar något annorlunda än de övriga 

modellerna för att på så sätt belysa andra aspekter. De utvalda modellerna har 

sammanställts i en tabell för varje komponent, vilka sedan analyseras och 

kommenteras. För varje komponent har vi fyra stycken modeller som mäter olika 

delar och faktorer av förväntningsgapet. I modell 1 inkluderas samtliga respondenter 

för att testa skillnader i svaren på enkätens påståenden mellan Linnéuniversitetet och 

Högskolan Kristianstad samt revisorsassistenterna, modell 2 innefattar också alla 

respondenter men har som ändamål att undersöka om det finns någon skillnad mellan 

samtliga studenters och revisorsassistenters svar, modell 3 involverar endast studenter 

för att testa de variabler som enbart är kopplade till studenterna och i modell 4 

inkluderas endast revisorsassistenterna för att testa de variabler som endast är 

anknutna till dem. 

 

I våra regressionsanalyser har vi har använt fyra signifikansnivåer och ett lägre 

signifikansvärde leder till en större säkerhet att koefficienten är tillförlitlig (Hair et al., 

2010). 

- p < 0,10 = * 

- p < 0,05 = ** 

- p < 0,01 = *** 

- p < 0,001 = **** 

 

5.6.1 Komponent 1: Revisorns färdigheter och egenskaper 
I denna del använde vi oss av vår första komponent revisorns färdigheter och 

egenskaper som den beroende variabeln på samtliga regressionsanalyser och här 

nedan följer en tabell över regressionsanalyserna med några uppföljande kommentarer 

om varje modell. 



	  

	  126 

Tabell 24: Regressionsanalyser av revisorns färdigheter och egenskaper 
(T = tolerans,  Std. F = Standard fel, Std. B = Beta) 
 

	  
	  

Modell 1 
 

Samtliga respondenter 

(mot Linnéuniversitetet) 

Modell 2 
 

Samtliga respondenter 
(mot samtliga studenter) 

Modell 3 
 

Enbart 

Studenter 

Modell 4 
 

Enbart 

Revisorsassistenter 

	   Std.B     Std.F      T       VIF Std.B    Std.F      T     VIF Std.B    Std.F    T    VIF Std.B   Std.F     T      VIF 
Kön 

Ålder 

Rev. assistent 

Kristianstad 

Student/rev. 
assistent 

Årskurs 

Nära anhörig 
inom red./rev. 

Tidigare 
praktisk 
erfarenhet 

År av praktisk 
erfarenhet 

EY 

PwC 

KPMG 

 

Justerat R2 

F 

N 

,079       ,099     ,982   1,018 

,053       ,014     ,850   1,177 

,237****  ,175     ,751   1,332    

,107*      ,119     ,719   1,390 

 
   

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

,100 

        10,820**** 

354 

,067      ,098     ,997  1,003 

,077      ,014     ,904  1,106 

 

 

,281**** ,160      ,905 1,105 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,094 

13,255**** 

354 

,106*   ,106   ,971   1,030 

,031     ,015    ,828  1,208 

 

,080      ,121   ,905  1,106 

 
 

,174**   ,053   ,849  1,177 

-,052    ,114   ,976  1,024 
 

 
-,014    ,129   ,930  1,076 
 

 
 

 

 

 

 

,038 

3,052** 

313 

-,050   ,255    ,967   1,034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-,284*    ,065   ,969  1,032 
 

,098      ,502   ,429   2,330 

,227      ,436   ,323   3,091 

,194      ,492   ,402   2,485 

 
 

-,035 

1,055 (ej signifikant) 

41 

 

 

Modell 1 

I den första modellen är våra oberoende variabler ålder och typ av respondent 

(Högskolan Kristianstad och revisorsassistent), vilken jämförs mot referensgruppen 

Linnéuniversitetet. Kontrollvariabeln är kön. Som vi kan utläsa i tabell 24 är modellen 

och F-värdet signifikanta, vilket gör att vi kan gå vidare och analysera 

förklaringsgraden. Vi kan se att den oberoende variabelns justerade förklaringsgrad är 

10 %, vilket betyder att 10 % av variationen i den beroende variabeln revisorns 

färdigheter och egenskaper förklaras av de oberoende variablerna.  
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I denna modell har vi erhållit signifikanta värden på Högskolan Kristianstad och 

revisorsassistent, vilket innebär att vi kan säga att Högskolan Kristianstads och 

revisorsassistenternas beta-koefficient är tillförlitliga. Beta-värdena var även positiva, 

vilket innebär att sambanden också är positiva och att vi med säkerhet kunde fastslå 

att ett steg upp på våra oberoende variabler (från 0 till 1) påverkar den beroende 

variabeln positivt, d.v.s. att studenterna på Högskolan Kristianstad och 

revisorsassistenterna besvarade påståendena som behandlade revisorns färdigheter 

och egenskaper bättre än vad studenterna på Linnéuniversitetet gjorde. Det går 

därmed att fastslå att studenterna på Linnéuniversitetet hade det största 

förväntningsgapet av dessa tre parter vad gäller revisorns färdigheter och egenskaper. 

Den variabel vi inte fick någon signifikans på var alltså ålder. 

 

Det existerar inte någon multikollinearitet mellan variablerna i denna regression 

eftersom VIF-värdena för de oberoende variablerna ligger under gränsvärdet på 2,5. 

Våra toleransvärden överstiger 0,5 för de oberoende variablerna, vilket betyder att vi 

inte heller har några överflödiga variabler i vår tabell. 

 

Modell 2 

Den andra modellen innehåller de oberoende variablerna student eller 

revisorsassistent samt ålder och kontrollvariabeln kön. Som vi kan se är modellen 

signifikant. Den justerade förklaringsgraden är relativt låg och endast 9,4 % av 

variationen i den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna student 

eller revisorsassistent och ålder. VIF- och toleransvärdena är godtagbara. 

 

Student/revisorsassistent var den enda variabeln som var signifikant. Beta-

koefficienten för variabeln student eller revisorsassistent var positiv, vilket betyder att 

när vi går från student till revisorsassistent ökar den beroende variabeln. Denna 

ökning innebär följaktligen att revisorsassistenterna svarat bättre på våra påståenden 

än vad studenterna gjorde. Detta medför att förväntningsgapet för 

revisorsassistenterna med avseende på revisorns färdigheter och egenskaper var 

mindre än det för studenterna. Vi kunde inte uttyda någon skillnad på enkätsvaren 

baserat på respondenternas ålder. 
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Modell 3 

I modell 3 är de oberoende variablerna praktisk erfarenhet, årskurs, ålder, Högskolan 

Kristianstad och om studenten har en nära anhörig som arbetar med revision eller 

redovisning och kontrollvariabeln är kön. F-värdet är något lägre än tidigare men 

värdet och även modellen är fortfarande signifikanta och därför kan vi fortsätta att 

analysera övriga variabler och värden. Den justerade förklaringsgraden i denna 

regressionsanalys är väldigt låg då endast 3,8 % av variansen i den beroende variabeln 

förklaras av de oberoende variablerna. 

 

I denna analys har vi två stycken beta-koefficienter som är signifikanta: kön och 

årskurs. Dessa variabler påverkas inte av multikollinearitet och de är inte heller 

överflödiga eftersom deras VIF- och toleransvärden ligger under respektive över 

varderas gränsvärde. Variabeln årskurs har lägst värde på signifikansen och genom att 

gå upp ett steg i årskurs, t.ex. från 2 till 3, förbättras kunskapen om revisorns 

färdigheter och egenskaper. Denna förändring i den beroende variabeln tyder på att 

förväntningsgapet för studenter angående revisorns färdigheter och kunskaper 

minskar ju högre upp i årskurserna studenterna läser. 

 

Variabeln kön har inte ett lika lågt signifikansvärde som årskurs, men det är 

fortfarande acceptabelt, vilket gör att också värdet på beta-koefficienten är 

signifikant. Då värdet på koefficienten är positivt ökar alltså den beroende variabeln 

om vi går från kvinna till man. Denna analys gör det därför möjligt att anta att 

manliga studenter har ett mindre förväntningsgap än de kvinnliga inom komponenten 

revisorns färdigheter och egenskaper. Det gick däremot inte att uttyda några 

skillnader gällande variablerna ålder, nära anhörig inom redovisning/revision eller för 

praktisk erfarenhet.  

 

Modell 4 

De oberoende variablerna i modell 4 är ålder, år av praktisk erfarenhet och vilken 

revisionsbyrå som revisorsassistenterna arbetar för. Kontrollvariabeln är kön. I denna 

modell är F-värdet väldigt lågt och det finns inte heller någon signifikans för 

modellen och därför är det ingen idé att fortsätta analysera resultatet i denna modell. 
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Sammanställning av komponent 1 

I den första av våra 4 komponenter, revisorns färdigheter och egenskaper, har vi 

erhållit flera signifikanta regressionsanalyser för studenterna, vilket tyder på att det 

finns flera faktorer som påverkar storleken på förväntningsgapet för dem. Dessa var 

kön, årskurs och universitetet, vilka sammanställs i figuren nedan som också visar att 

revisorsassistenterna besvarade dessa påståenden bättre än studenterna, men att vi inte 

kunde hitta några faktorer som visade något samband med revisorsassistenternas 

förväntningsgap. 

	  

 
Figur 11: Sammanställning över faktorer som påverkar komponent 1 
 

 

Komponent 2: Revisorns uppgifter 

I de kommande regressionsanalyserna undersöks vår andra komponent: revisorns 

uppgifter. I tabell 25 ser vi en översiktlig bild av regressionsanalysernas resultat.  

 

 

 

 

 

 

Revisorns	  
färdigheter	  

och	  
egenskaper	  

Universitet	  

Student	  	  	  <	  	  	  Revisorsassistent	  

Årskurs	  

Kön	  
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Tabell 25: Regressionsanalyser av revisorns uppgifter 
(T = tolerans,  Std. F = Standard fel och Std. B = Beta) 
 

	  
	  

Modell 1 
 

Samtliga respondenter 

(mot Linnéuniversitetet) 

Modell 2 
 

Samtliga respondenter 

(mot samtliga studenter) 

Modell 3 
 

Enbart 

Studenter 

Modell 4 
 

Enbart 

Revisorsassistenter 

	   Std.B     Std.F      T       VIF Std.B    Std.F      T     VIF Std.B    Std.F    T    VIF Std.B   Std.F     T      VIF 
Kön 

Ålder 

Rev. assistent 

Kristianstad 

Student/rev. 
assistent 

Årskurs 

Nära anhörig 
inom red./rev. 

Tidigare 
praktisk 
erfarenhet 

År av praktisk 
erfarenhet 

EY 

PwC 

KPMG 

Annan 

 

Justerat R2 

F 

N 

,057       ,125     ,980    1,020 

,305****  ,019     ,833    1,201 

,139***   ,222     ,726    1,378   

,297****  ,152     ,708    1,413 

 
   

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

,327 

        43,569**** 

351 

,025      ,130    ,995   1,005 

,369**** ,019    ,881   1,135 

 

 

,263**** ,211    ,883   1,133 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

,266 

43,322**** 

351 

 

,156***  ,018   ,832  1,202 

 

,224**** ,136  ,924  1,082 

 
 

,485**** ,059  ,835  1,198 

,078*    ,128   ,981  1,019 
 

 
,040     ,145   ,941  1,063 
 

 
 

 

 

 

 

 

,431 

47,635**** 

309 

,046      ,236    ,940   1,064 

,228      ,059    ,540   1,851 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,017*    ,081   ,539   1,856 
 

-,004     ,381   ,632   1,581 

-,366     ,298   ,575   1,739 

 

-,097     ,449   ,734    1,363 

 

,028 

1,195 (ej signifikant) 

42 

 

 

Modell 1 

Den andra modellen innehar de oberoende variablerna typ av respondent (Högskolan 

Kristianstad och revisorsassistent), vilken jämförs mot referensgruppen 

Linnéuniversitetet, och ålder. Kontrollvariabeln är kön. Vi kan utläsa från modellen 

att vi har en signifikant modell och F-värde, vilket betyder att medelvärdena för de 

oberoende variablerna skiljer sig. Den justerade förklaringsgraden är betydlig högre i 

denna analys än vad de har varit i de tidigare regressionsanalyserna. Här förklaras 

alltså hela 32,7 % av variansen i den beroende variabeln revisorns uppgifter av de 

oberoende variablerna. 
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I den första regressionsanalysen hade 3 av 4 variabler en beta-koefficient som var 

både positiv och signifikant. Det existerar inte heller någon multikollinearitet mellan 

variablerna och ingen av dem är överflödig. En av de signifikanta variablerna med ett 

positivt beta-värde är ålder, vilket innebär att ju äldre respondenterna var desto bättre 

svarade de på påståendena om revisorns uppgifter. En annan signifikant variabel med 

en positiv beta-koefficient var Högskolan Kristianstad. Tack vare detta kunde vi 

uttrycka oss om att studenterna på Högskolan Kristianstad svarade bättre på 

påståendena om revisorns uppgifter än studenterna på Linnéuniversitet. Den tredje 

och sista signifikanta variabeln med ett positivt beta-värde var revisorsassistenterna, 

vilket betyder att ett stegs ökning i variabeln ökar den beroende variabeln och att 

revisorsassistenterna har ett lägre förväntningsgap än studenterna på 

Linnéuniversitetet. Vi kan därmed konstatera att Linnéuniversitetets studenter har det 

största förväntningsgapet av dessa tre parter även inom denna komponent. 

 

Modell 2 

I vår andra modell är våra oberoende variabler student/revisorassistent och ålder. 

Kontrollvariabeln är återigen kön. Som vi kan uttyda i modellen är F-värdet 

signifikant och relativt högt jämfört med övriga regressioner. Eftersom modellen är 

signifikant kan vi gå vidare till den justerade förklaringsgraden som visar att 26,6 % 

av variansen i revisorns uppgifter kan förklaras av de oberoende variablerna i denna 

analys. Modellen visar också att det inte existerar någon multikollinearitet i mellan 

variablerna och att ingen av dem är överflödig. 

 

I tabellen kan vi utläsa att två av variablerna har ett väldigt lågt signifikansvärde och 

positiva beta-värden: ålder och student eller revisorsassistent. I och med att beta-

koefficienten för variablerna är positiva betyder det att ju äldre respondenterna var 

desto bättre svarade de och att revisorsassistenterna svarade bättre än studenterna om 

revisorns uppgifter. Som tidigare innebär denna förändring att det finns ett mindre 

förväntningsgap för revisorsassistenter med betoning på revisorns uppgifter än hos 

studenterna och att förväntningsgapet för samtliga respondenter minskade med åldern. 
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Modell 3 

I den tredje regressionsanalysen inkluderade vi återigen enbart studenter för att testa 

de variabler som endast är kopplade till just studenter. De oberoende variablerna är 

ålder, årskurs, tidigare praktisk erfarenhet och Högskolan Kristianstad. I de olika 

testerna som genomfördes för varje modell fann vi flera analyser för modell 3 som 

visade olika signifikanta värden. Genom att utesluta variablerna kön och tankar om att 

bli revisor, vilka var för sig var signifikanta men inte tillsammans med de övriga, 

erhöll vi en acceptabel signifikansnivå på variabeln nära anhörig som arbetar inom 

redovisning/revision. Denna valdes av de 3 enskilt signifikanta värdena eftersom kön 

endast var en kontrollvariabel och för att de som svarat ja på variabeln tankar om att 

bli revisor övervägande bestod av studenter från år 3 och 4, vilka vi genom variabeln 

årskurs redan kan se svarar bättre än dem i årskurs 1 och 2, och därför fann vi att 

variabeln nära anhörig var den mest intressanta av de tre. 

 

Det fanns ett lågt signifikansvärde för denna modell och ett relativt högt F-värde, 

vilket betyder att modellen är signifikant. Det justerade R2-värdet är relativt högt, 

vilket gör att variansen i den beroenden variabeln förklaras till hela 43,1 % av de 

oberoende variablerna som inkluderades i denna regressionsanalys. Vi erhöll fyra 

variabler med signifikanta och positiva beta-koefficienter: ålder, årskurs, nära anhörig 

och Högskolan Kristianstad. Studenter som har en nära anhörig som arbetar med 

redovisning eller revision gav bättre svar, liksom de i en högre årskurs och de med en 

högre ålder. Även variabeln Högskolan Kristianstad var, precis som i den tidigare 

analysen i modell 1, signifikant med ett positivt beta-värde. Detta betyder alltså att 

studenter från Högskolan Kristianstad svarade bättre på våra påståenden som 

behandlar revisorns uppgifter än studenterna på Linnéuniversitetet, vilket därmed 

betyder att de har ett mindre förväntningsgap inom detta område. 

 

Modell 4 

I den avslutande regressionsanalysen rörande revisorns uppgifter inkluderades enbart 

revisorsassistenter. De oberoende variablerna i analysen var år av praktisk erfarenhet, 

ålder och vilken byrå som revisorsassistenter arbetade för. Kontrollvariabeln var kön. 

 

Denna modell visade inte någon signifikans, vilket betyder att de oberoende 

variablernas medelvärden inte skiljer sig åt. Det finns därför ingen anledning att gå 
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vidare i analysen. 

 

Sammanställning komponent 2: 

I vår andra komponent, revisorns uppgifter, kunde vi uttyda en faktor som hade en 

påverkan på studenterna och revisorsassistenterna tillsammans, nämligen ålder. För 

enbart studenterna fanns det flera faktorer som hade en påverkan på deras kunskaper 

och förväntningar kring revisorn och dennes arbete. Ju äldre och ju högre årskurs 

respondenterna hade, desto bättre svarade de också på påståendena. Att ha en nära 

anhörig som arbetar med revision eller redovisning påverkade också studenternas svar 

i en positiv riktning angående revisorns uppgifter. Även för denna komponent svarade 

revisorsassistenterna bättre än studenterna och Högskolan Kristianstads studenter 

svarade bättre än dem på Linnéuniversitetet. För enbart revisorsassistenterna fann vi 

dock inga faktorer som hade en signifikant påverkan på deras förväntningsgap.  

 

 
Figur 12: Sammanställning över faktorer som påverkar komponent 2 
 

 

Komponent 3: Revisorns roll och ansvar 
Den beroende variabeln i de kommande analyserna är revisorns roll och ansvar, vår 

tredje komponent från faktoranalyserna. 

 

 

Revisorns 
uppgifter 

Universitet 

Student < Revisorsassistent 

Ålder 

Årskurs 

Nära anhörig 
inom red./

rev. 
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Tabell 26: Regressionsanalyser av revisorns roll och ansvar 
(T = tolerans, Std. F = Standard fel och Std. B = Beta) 
 

	  
	  

Modell 1 
 

Samtliga respondenter 

(mot Linnéuniversitetet) 

Modell 2 
 

Samtliga respondenter 
(mot samtliga studenter) 

Modell 3 
 

Enbart 

Studenter 

Modell 4 
 

Enbart 

Revisorsassistenter 

	   Std.B     Std.F      T       VIF Std.B    Std.F      T     VIF Std.B    Std.F    T    VIF Std.B   Std.F     T      VIF 
Kön 

Ålder 

Rev. assistent 

Kristianstad 

Student/rev. 
assistent 

Årskurs 

Nära anhörig 
inom red./rev. 

Tidigare 
praktisk 
erfarenhet 

År av praktisk 
erfarenhet 

EY 

PwC 

KPMG 

Annan 

 

Justerat R2 

F 

N 

,050       ,128     ,982    1,018 

,100*     ,018      ,846    1,182 

-,046     ,226     ,745     1,342   

,193***  ,154     ,716     1,397 

 
   

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

,042 

        4,861**** 

357 

,030      ,128    ,997   1,003 

,144**   ,018    ,900   1,112 

 

 

,032      ,211    ,883   1,133 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

,017 

3,107** 

357 

,066      ,130   ,972  1,028 

,041      ,019   ,828  1,208 

 

,152***  ,149   ,908  1,102 

 
 

,256**** ,064  ,854  1,170 

-,008    ,140   ,879  1,023 
 

 
-,060    ,159   ,934  1,071 
 

 
 

 

 

 

 

 

,096 

6,561**** 

315 

,086      ,444    ,940   1,064 

-,355     ,110    ,540   1,851 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,430*     ,151   ,539   1,856 
 

-,110     ,870   ,425   2,354 

,017      ,754   ,315   3,177 

,119      ,840   ,375   2,663 

 

 
-,033 

,783 (ej signifikant) 

42 

 

 

Modell 1 

I den första regressionsanalysen med revisorns roll och ansvar som beroende variabel 

inkluderas samtliga respondenter, d.v.s. både studenter och revisorsassistenter. De 

oberoende variablerna är ålder och typ av respondent (Högskolan Kristianstad och 

revisorsassistent), vilken som sagt jämförs mot referensgruppen Linnéuniversitetet. 

Kontrollvariabeln är kön.  

 

F-värdet i variansanalysen är signifikant, vilket betyder att vi lyckats fånga en 

statistisk signifikant del av variansen i den beroende variabeln genom vår modell. Vi 
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kan utläsa från tabellen att det justerade R kvadrat-värdet ligger på 0,042, vilket 

innebär att förklaringsgraden i denna analys är väldigt låg.  

 

Det finns två stycken variabler som har signifikansnivåer lägre än 0,1. Deras värden 

för VIF och tolerans ligger också på acceptabla nivåer och beta-koefficienterna blir 

därför tillförlitliga för de aktuella variablerna ålder och Högskolan Kristianstad. Beta-

värdena för samtliga signifikanta variabler är positiva, vilket betyder att studenterna 

från Högskolan Kristianstad svarade bättre på de påståenden som inkluderas i 

komponenten revisorns roll och ansvar än referenskategorin, som i det här fallet är 

Linnéuniversitetet. Den andra signifikanta beta-koefficienten indikerar att 

förväntningsgapet för studenter och revisorsassistenter minskar desto äldre 

respondenterna blir. I denna modell fanns det ingen statistisk säkerställd skillnad 

mellan revisorsassistenterna och studenterna på Linnéuniversitetet. 

 

Modell 2 

I den andra analysen finns ingen referenskategori och den inkluderar de oberoende 

variablerna ålder och student eller revisorsassistent samt kontrollvariabeln kön. 

Signifikansnivån ligger under 0,10, vilket betyder att F-värdet och hela modellen är 

signifikant. Den justerade förklaringsgraden är låg även på denna modell, 1,7 % av 

variansen i den beroende variabeln förklaras av den oberoende variabeln. 

 

Den enda signifikanta variabeln i denna analys är ålder, vilken inte är utsatt för någon 

multikollinearitet och inte heller är överflödig. Värdet på beta-koefficienten för ålder 

är positivt och om vi ökar ett steg i ålder ökar den beroende variabeln. Detta gör att vi 

kan påstå att förväntningsgapet för studenter och revisorsassistenter beträffande 

revisorns roll och ansvar minskar när antal år på respondenten ökar. Genom tabellen 

kunde vi också se att det alltså inte fanns någon signifikant skillnad mellan svaren 

från revisorsassistenterna och studenterna. 

 

Modell 3 

Denna regressionsanalys innefattar endast studenter för att testa de variabler som 

endast är kopplade till dem. De oberoende variablerna är ålder, årskurs, Högskolan 

Kristianstad, nära anhörig och tidigare praktisk erfarenhet, medan kontrollvariabeln är 

kön. F-värdet och modellen är signifikanta i modell 3 och därmed kan det antas att de 
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oberoende variablernas medelvärden skiljer sig åt.  Den justerade förklaringsgraden är 

den högsta av de analyser som ingår i revisorns roll och ansvar, men den är dock 

fortfarande något låg eftersom endast 9,6 % av variansen i den beroenden variabeln 

förklaras av de oberoende variablerna.  

 

Två av variablerna i denna modell var signifikanta: Högskolan Kristianstad och 

årskurs. Det finns inte någon risk att variablerna är överflödiga eller att de korrelerar 

med varandra. Både Högskolan Kristianstad och årskurs har positiva beta-värden och 

därmed kan vi med säkerhet säga att studenterna på Högskolan Kristianstad svarade 

bättre än studenterna på Linnéuniversitetet på våra påståenden som behandlade 

revisorns roll och ansvar. Förväntningsgapet var också mindre för studenterna ju 

högre upp i årskurserna de befann sig. I denna modell fanns det alltså ingen 

signifikans för variablerna ålder, nära anhörig inom redovisning/revision eller 

praktisk erfarenhet. 

 

Modell 4  

Denna regressionsanalys inkluderar endast revisorsassistenter för att testa de variabler 

som enbart är kopplade till just revisorsassistenterna. De oberoende variablerna är 

ålder, år av praktisk erfarenhet och vilken revisionsbyrå som revisorsassistenterna 

arbetar på. Kontrollvariabeln är kön. 

 

Liksom föregående regressionsanalyser som endast inkluderade revisorsassistenterna 

erhöll vi ingen signifikans i modellen och kan därför inte gå vidare med analysen av 

denna modell.  

 

Sammanställning komponent 3 

I regressionsanalyserna ovan har vi undersökt vilka faktorer som påverkar komponent 

3, revisorns roll och ansvar. För samtliga respondenter finns det en påverkan från 

ålder och för studenterna finns det en påverkan från universitet och årskurs. Liksom 

tidigare svarade studenterna från Högskolan Kristianstad bättre än studenterna från 

Linnéuniversitetet och sambandet mellan årkursen och studenternas svar var positivt. 

Förväntningsgapet gällande revisorns roll och ansvar är därmed större för dem med en 

lägre ålder, för studenterna på Linnéuniversitet samt för dem i en lägre årskurs. I 

denna komponent fann vi alltså ingen signifikant skillnad på hur väl 
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revisorsassistenterna och studenterna besvarade påståendena i enkäten. 

 

 
 
Figur 13: Sammanställning över faktorer som påverkar komponent 3 
	  
	  
	  
 

 

Komponent A: Revisionens omfattning 
I de avslutande regressionsanalyserna används vår fjärde och sista komponent från 

den andra faktoranalysen, nämligen komponent A: revisionens omfattning. 
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Tabell 27: Regressionsanalyser av revisionens omfattning 
(T = tolerans, Std. F = Standard fel och Std. B = Beta) 
 
 
 
 

	  
	  

Modell 1 
 

Samtliga respondenter 

(mot Linnéuniversitetet) 

Modell 2 
 

Samtliga respondenter 
(mot samtliga studenter) 

Modell 3 
 

Enbart 

Studenter 

Modell 4 
 

Enbart 

Revisorsassistenter 

	   Std.B     Std.F      T       VIF Std.B    Std.F      T     VIF Std.B    Std.F    T    VIF Std.B   Std.F     T      VIF 
Kön 

Ålder 

Rev. assistent 

Kristianstad 

Student/rev. 
assistent 

Årskurs 

Nära anhörig 
inom red./rev. 

Tidigare 
praktisk 
erfarenhet 

År av praktisk 
erfarenhet 

EY 

PwC 

KPMG 

Annan 

 

Justerat R2 

F 

N 

,051      ,108      ,982    1,018 

,268**** ,015      ,851    1,175 

,051      ,192     ,745     1,342   

,301**** ,131     ,711     1,407 
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        27,659**** 
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,020      ,111    ,997   1,003 

,336**** ,015    ,907   1,103 

 

 

,175 ****  ,182   ,907   1,103 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

,173 

25,104**** 

347 

,075*    ,321   ,972  1,028 

,121**   ,015   ,831  1,204 

 

,231**** ,118  ,904  1,106 

 

,477**** ,059  ,855  1,169 

,035     ,110   ,973   1,027 
 
 
,043     ,125   ,936  1,069 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
,390 

33,569**** 

307 

,138      ,251    ,946   1,057 

-,121     ,063    ,526   1,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,289     ,085   ,521    1,918 

-,004    ,533   ,350    2,855 

-,086    ,478   ,254    3,933 

,224     ,522   ,330    3,032 

 

 

-,048 

,704 (ej signifikant) 

40 

 
 

 

Modell 1 

I den första regressionsanalysen om revisionens omfattning inkluderas samtliga 

respondenter, dock använder vi oss av en referensgrupp, nämligen studenterna på 

Linnéuniversitetet. De oberoende variablerna är typ av respondent samt ålder och 

kontrollvariabeln är kön. Som går att uttyda från tabellen har vi erhållit ett signifikant 

F-värde och en signifikant modell. Den justerade förklaringsgraden är relativt hög 

jämfört med dem under delen revisorns roll och ansvar då den ligger på 23,6 %, vilket 
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medför att 23,6 % av variationen i den beroende variabeln förklaras av de oberoende 

variablerna. 

 

Ålder och Högskolan Kristianstads beta-koefficienter är båda väldigt tillförlitliga 

eftersom deras signifikansnivå understiger 0,001. De båda variablernas beta-värden är 

positiva och deras tolerans- samt VIF-värden är acceptabla, vilket gör att vi kan 

fortsätta vår analys. I och med att Högskolan Kristianstads beta-koefficient var positiv 

betyder det att studenterna på Högskolan Kristianstad svarade bättre på påståendena 

under komponent A än vad Linnéuniversitetets studenter gjorde. Detta medför att 

förväntningsgapet för studenterna på Högskolan Kristianstad med betoning på 

revisionens omfattning var mindre än det för Linnéuniversitets studenter. Vi kan 

också säkerställa att förväntningsgapet minskar ju äldre studenterna och 

revisorsassistenterna blir då den beroende variabeln ökar med åldern. Det fanns alltså 

ingen signifikant skillnad mellan revisorsassistenterna och studenterna på 

Linnéuniversitetet i detta fall. 

 

Modell 2 

Till skillnad från den första analysen undersöker vi här hur samtliga studenters svar på 

enkäten skiljer sig gentemot revisorsassistenternas. Därför använder vi den oberoende 

variabeln student eller revisorsassisten samt ålder. Vi använder också 

kontrollvariabeln kön. I analysen har vi erhållit ett signifikant F-värde, vilket betyder 

att vi kan fortsätta att analysera den justerade förklaringsgraden, vilken i detta fall 

visar att 17,3 % % av variationen i den beroende variabeln revisionens omfattning kan 

förklaras av de oberoende variablerna ålder och student eller revisorsassistent. 

 

Som vi kan se i tabellen finns det signifikans i den variabel som vi främst ville 

undersöka, alltså student eller revisorsassistent. Även ålder har en beta-koefficient 

som är tillförlitlig då den är signifikant. Sambandet mellan de båda variablerna och 

den beroende variabeln var positivt och genom att gå från student till revisorsassistent 

förbättras därmed svaren på påståendena om revisionens omfattning, vilket betyder att 

förväntningsgapet är mindre för revisorsassistenterna avseende revisionens 

omfattning än det för samtliga studenter. Även här minskar förväntningsgapet som 

berör revisionens omfattning med åldern på respondenten. 
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Modell 3 

Den tredje regressionsanalysen består uteslutande av studenter eftersom några av 

variablerna som används i denna analys enbart var kopplade till studenterna. De 

oberoende variablerna i denna analys är årskurs, praktisk erfarenhet, ålder, Högskolan 

Kristianstad och om studenternas nära anhöriga arbetar med redovisning eller 

revision. Kontrollvariabeln är kön. 

 

Vårt F-värde i denna modell är högt och signifikant, liksom hela vår modell. Vi har 

också erhållit en relativt hög justerad förklaringsgrad, närmare bestämt 39 %. Genom 

detta värde kan vi säga att 39 % av variansen i den beroende variabeln förklaras av de 

oberoende variablerna. Det fanns fyra variabler som var signifikanta: kön, ålder, 

årskurs och universitet. Det betyder att det inte finns någon statistisk skillnad mellan 

svaren från studenter som har tidigare praktisk erfarenhet och de studenter som inte 

har någon erfarenhet av detta. Samma sak gäller för de studenter som har en nära 

anhörig som arbetar med redovisning eller revision, det finns ingen statistiskt 

säkerställt samband att de skulle svara bättre. För de signifikanta variablerna var alla 

beta-koefficienter positiva, vilket innebär att det finns positiva samband mellan kön, 

ålder, årskurs samt universitet och respondenternas svar. De av manligt kön hade ett 

bättre resultat än de av kvinnligt, de som hade en högre ålder svarade bättre än dem 

med en lägre, de i en högre årskurs lämnade bättre svar än dem i en lägre och 

studenterna på Högskolan Kristianstad besvarade påståendena bättre än studenterna 

på Linnéuniversitetet. Detta betyder att dessa också hade ett lägre förväntningsgap 

inom området för revisionens omfattning. 

 

Modell 4 

Den sista regressionsanalysen inkluderar enbart revisorsassistenter, vilket gjorde det 

möjligt att undersöka alla de variabler som endast är kopplade till 

revisorsassistenterna. Som kontrollvariabel användes kön medan de oberoende 

variablerna var ålder, vilken revisionsbyrå som revisorsassistenterna arbetade på och 

år av praktisk erfarenhet.  

 

Inte heller i denna modell för revisorsassistenterna är modellen och F-värdet 

signifikanta, vilket inte gör det motiverat att analysera vidare eftersom de oberoende 

variablernas medelvärden inte skiljer sig åt. 
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Sammanställning komponent 4 

Den sista av våra fyra komponenter som testades var revisionens omfattning, vilken 

enbart behandlar kunskapspåståenden. I regressionsanalyserna som inkluderar alla 

våra respondenter, med fullständiga svar, finner vi tre faktorer som påverkar 

förväntningsgapet. Den första är ålder som ännu en gång har ett positivt beta-värde, 

vilket indikerar att förväntningsgapet för både revisorsassistenter och studenter 

rörande revisionens omfattning minskar ju äldre respondenten är. De andra två 

komponenterna följer samma spår som föregående tester; att revisorsassistenterna 

svarade bättre än samtliga studenter och att studenterna på Högskolan Kristianstad 

svarade bättre än studenterna på Linnéuniversitet. 

 

Det är fyra faktorer som påverkar studenternas förväntningar och kunskaper angående 

revisionens omfattning, vilka leder till en förändring i förväntningsgapet. Den första 

faktorn är kön, vilken har ett positivt beta-värde som indikerar att de manliga 

studenterna besvarade dessa påståenden bättre än de kvinnliga studenterna. Den andra 

faktorn är ålder där förväntningsgapet för studenter gällande revisionens omfattning 

minskar ju äldre studenterna är. Den tredje variabeln är årskurs, där vi med säkerhet 

kan uttala oss om att de i en högre årskurs besvarar påståendena bättre. Den fjärde och 

sista variabeln, som vi redan tagit upp, är universitet och att det finns ett större gap för 

studenterna på Linnéuniversitetet än för dem på Högskolan Kristianstad. I 

regressionsanalysen med enbart revisorsassistenter fanns ingen signifikans. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figur 14: Sammanställning över faktorer som påverkar komponent A 
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Kapitel 6. Slutsatser 
 
Det sista kapitlet i denna studie består av de slutsatser som har utkristalliserat sig ur 

det föregående analyskapitlet. Målet med slutsatserna är att besvara vår ställda 

problemformulering, vilken också har varit studiens syfte. Vi presenterar också de 

teoretiska och praktiska implikationerna som denna studie genererat, vilka vi hoppas 

ska bidra med en ny dimension till forskningsområdet. Avslutningsvis ger vi förslag 

till framtida forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att förklara förväntningsgapet hos studenter och 

revisorsassistenter. För att åstadkomma detta syfte utformade vi en modell som lyfte 

fram faktorer som kan antas ha en påverkan på förväntningsgapet. Det ska återigen 

sägas att vi mätt förväntningsgapet genom att undersöka studenternas och 

revisorsassistenternas kunskaper (och till viss del uppfattningar) om revisionens 

gällande regler och praxis. Vi hävdar alltså att förväntningsgapet mellan blivande 

revisorer och revisionens gällande regler och praxis är mindre ju högre kunskaper de 

berörda parterna har om detta. 

 

För att undersöka faktorerna från vår modell genomfördes en enkät på 363 studenter 

och revisorsassistenter som testade deras kunskaper och uppfattningar om revision 

och revisorn. I enkäten fick respondenterna ta ställning till 30 olika påståenden, vilka 

baserades på en fokusgrupp samt gällande regler och praxis, och svara på ett antal 

kontrollfrågor. Detta gav oss förutsättningar till jämförelser och att undersöka vilka 

faktorer som faktiskt påverkade studenternas och revisorsassistenternas kunskaper 

och förväntningsgap, vilka sedermera testades med hjälp av regressionsanalyser. 

Dessa faktorer återfinns som sagt i vår modell i teorikapitlet och utöver dessa lade vi 

till vår kontrollvariabel kön då våra regressionsanalyser visade att den hade en 

signifikant påverkan på respondenternas kunskaper och förväntningsgap. Således har 

vi valt att fokusera vår studie på dessa faktorer: 

- vilken årskurs studenterna befann sig i 

- om studenterna hade en nära anhörig som arbetar med redovisning eller 
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revision 

- om studenterna hade tidigare praktisk erfarenhet 

- vilket universitet/högskola och utbildningsprogram studenterna studerade 

- om studenterna hade tankar på att arbeta som revisor/med revision 

- hur många år av praktisk erfarenhet revisorsassistenterna hade 

- vilken revisionsbyrå revisorsassistenterna arbetade för (socialisering och 

firmalization). 

- om de var studenter eller revisorsassistenter (utvecklingsstadium) 

- ålder (kritiskt tänkande) 

- kön 

 

Årskurs 

Faktorn årskurs inkluderades i undersökningen eftersom den innefattar flera faktorer 

som vi trodde skulle kunna ha en påverkan på studenters kunskapsutveckling under 

studietiden. Den första faktorn är själva utbildningen och vi ville undersöka huruvida 

utbildningen verkligen hjälpte till att utveckla studenternas kunskaper och 

förväntningar om revisorn och revision under studietiden och således om den bidrog 

till ett mindre förväntningsgap för varje årskurs. Den andra faktorn vi trodde skulle 

utvecklas under studietiden och årskurserna berör kritiskt tänkande, vilket påverkar 

studenternas förmåga att överföra kunskap från en situation till en annan (Young och 

Warren, 2011).  

 

Utbildning är ett av de alternativ som föreslås för att överbrygga förväntningsgapen 

som existerar mellan revisionsbranschen och dess intressenter (Porter och Gowthorpe, 

2004; Shaikh och Talha, 2003; Humphrey et al., 1993; Porter, 1993; Lee et al., 2009). 

Att utbildning minskar förväntningsgapet stämmer väl överens med våra resultat från 

regressionsanalyserna då vi erhöll stark signifikans för årskurs i samtliga 

komponenter. Detta betyder att studenternas kunskaper angående revisorns 

färdigheter och egenskaper, revisorns uppgifter, revisorns roll och ansvar och 

revisionens omfattning ökar ju högre upp i årskurserna de läser. Därmed drar vi också 

slutsatsen att förväntningsgapet mellan studenter och revisionens gällande regler och 

praxis minskar för varje utbildningsår. 
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Universiteten/högskolorna anser att deras roll är att utveckla studenternas 

intellektuella förmåga (Bui och Porter, 2010) och detta stämmer också överens med 

Biestas (2008) åsikter om att det grundläggande målet med universitetsutbildningen 

ska vara att lära studenterna att tänka analytiskt och kritiskt. Att förväntningsgapet 

minskar för varje årskurs kan också vara ett tecken på att universiteten lyckas med 

målet att utveckla studenternas intellektuella förmåga och att de utvecklar deras 

kritiska tänkande, vilket inkluderar förmågan att lättare ta till sig information och t.ex. 

förstå sig på revisorns uppgifter och vad en revision innefattar. En annan faktor som 

gör att studenterna i de högre årskurserna på Linnéuniversitetet har ett mindre 

förväntningsgap är att de får välja inriktning på sin utbildning inför det tredje läsåret 

och genom redovisningsinriktningen får chansen att läsa mer redovisningskurser än 

tidigare. Det ska också sägas att även om utbildningen minskar förväntningsgapet för 

varje årskurs behöver inte det betyda att den minskar förväntningsgapet till en 

acceptabel nivå. Vad som är en acceptabel nivå är dock en tolkningsfråga. 

 

Med analysernas resultat som grund kan vi dra slutsatsen att årskurs, i form av 

utbildning och kritiskt tänkande, är en faktor som till stor del påverkar 

förväntningsgapet mellan studenter och revisionens gällande regler och praxis. 

 

Nära anhörig 

En annan faktor vi trodde skulle ha en inverkan på studenterna och hur väl de 

besvarade enkäten var om de hade en nära anhörig som arbetade med redovisning 

eller revision. Det visade sig att det fanns ett samband mellan de studenter som hade 

en nära anhörig och hur väl de besvarade enkätens frågor som berörde komponenten 

om revisorns uppgifter; att de som hade en nära anhörig inom redovisning eller 

revision faktiskt hade ett bättre resultat på dessa påståenden än de studenter som inte 

hade denna förutsättning. Det var dock endast på denna kompentent som detta 

statistiska samband kunde fastslås, det fanns inte någon korrelation mellan att ha en 

nära anhörig inom redovisnings- eller revisionsyrket med någon av komponenterna 

revisorns färdigheter och egenskaper, revisorns roll och ansvar eller revisionens 

omfattning. Att det var just i komponenten som behandlade revisorns uppgifter som 

detta samband kunde hittas tror vi har att göra med att de genom sin anhörig faktiskt 

fått en insyn i vad denne gör på sitt arbete. De övriga komponenterna berör mer 

revision generellt eller handlar om respondenternas egna uppfattningar om viktiga 
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egenskaper för en revisor snarare än revisorns faktiska arbetsuppgifter, vilket är 

områden som av våra tester att döma alltså inte blir lika starkt influerade av att ha en 

nära anhörig som arbetar med redovisning eller revision. 

 

Då denna faktor hade ett samband med en av våra sammanlagt fyra komponenter drar 

vi slutsatsen att denna komponent har en liten inverkan på studenternas kunskaper och 

deras förväntningsgap gentemot revisionens gällande regler och praxis. 

 

Tidigare praktisk erfarenhet 

Som framgick av regressionsanalyserna var faktorn tidigare praktisk erfarenhet inte 

signifikant i någon av våra komponenter och praktisk erfarenhet ledde alltså inte till 

att dessa respondenter svarade bättre på enkäten. Detta överensstämmer med 

Alvessons (2013) resonemang om att praktik inte gör någon skillnad då 

arbetsuppgifterna många gånger är rutinmässiga och administrativa. I enkätfrågan 

inkluderades också redovisning i den tidigare erfarenheten, en erfarenhet vi trodde 

skulle bidra till en förståelse för skillnaden mellan redovisning och revision, men så 

verkar alltså inte fallet vara vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Då tidigare praktisk erfarenhet inte visade något samband med enkätsvaren drar vi 

helt enkelt slutsatsen att denna faktor inte har någon påverkan på studenternas 

kunskaper om revisionens regler och praxis och att den därför inte heller påverkar 

förväntningsgapet.  

 

Typ av utbildning 

I denna studie undersöktes också om det fanns några skillnader i kunskaper och 

förväntningar mellan studenterna i de olika utbildningsprogrammen som förekommer 

på Linnéuniversitet och på Högskolan Kristianstad. På Högskolan Kristianstad 

använder de sig av utbildningsformen WIL som innehåller inslag av praktik under 

studietiden, vilket syftar till att förbereda studenterna inför det kommande arbetslivet. 

Linnéuniversitet använder sig emellertid av en traditionell teoretisk utbildning och vi 

hade en föreställning om att denna skillnad skulle kunna vara en faktor som 

påverkade studenternas kunskaper och förväntningar. Alvesson (2013) nämner dock 

som sagt att studenter inte kan använda de färdigheter och kunskaper som de erhållit 

under sina praktiska erfarenheter och vi fann inte heller något samband mellan 
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praktisk erfarenhet och enkätsvaren i våra analyser. Det fanns ungefär lika stor andel 

studenter från Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad som hade tidigare 

praktisk erfarenhet, vilket kan ha påverkat resultatet i analyserna med tidigare 

praktisk erfarenhet då vi tror att deras praktiska erfarenheter kan skilja sig åt. Det 

arbetsintegrerande lärandet genom WIL skiljer sig nämligen från rena praktikplatser 

då den grundläggande idén med WIL är att gå fram och tillbaka mellan universitetet 

och praktikorganisationer och på det sättet ge studenterna en möjlighet att uppnå 

professionell kompetens till att bemästra egenskaper och färdigheter för att fungera 

effektivt i verkliga sammanhang (Orrell et al., 2010). WIL stimulerar alltså 

samverkan mellan den teori som studenterna lär sig och de praktiska erfarenheterna, 

vilket inte görs genom en vanlig praktikplats (Barrie, 2004). 

 

Resultaten från våra analyser tyder på att WIL kan ha en positiv påverkan på 

förväntningsgapet. I samtliga tester som innefattar både Linnéuniversitetet och 

Högskolan Kristianstad har vi erhållit signifikanta skillnader där studenterna på 

Högskolan Kristianstad svarat bättre i alla fyra komponenterna. Det som i huvudsak 

skiljer utbildningarna åt är som sagt att de på Högskolan Kristianstad dels använder 

utbildningsprogrammet WIL, vilket innebär praktik under studietiden, och dels att 

studenterna redan från år 1 har valt inriktning på sin ekonomiutbildning, vilket 

sannolikt innebär att de som valt redovisning/revisionsinriktningen också är mer 

intresserade av dessa ämnen. På Linnéuniversitetet väljer de som sagt inte inriktning 

förrän år tre och vi kunde också se bland våra respondenters medelvärden att det var 

efter detta val som förväntningsgapet började minska. Att studera på en inriktning 

som fokuserar på redovisning eller revision hjälper alltså till att minska 

förväntningsgapet. Vi vill också framhålla att det bland studenterna från 

Linnéuniversitetet fanns en övervägande andel första- och andraårsstudenter, vilka 

enligt faktorn årskurs har sämre kunskaper än de i tredje och fjärde året, och att de 

därmed sänkt Linnéuniversitetets totala resultat. Vi tror dock inte att detta haft en 

särskilt stor påverkan på resultatet eftersom även medelvärdena för varje årskurs 

visade att studenterna på Högskolan Kristianstad hade ett högre medelvärde i alla 

årskurser förutom i årskurs 1. 

 

Dessa resultat tillsammans bör alltså betyda att Högskolan Kristianstad och 

utbildningsformen WIL är effektivare i att utbilda studenter om revision än 
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Linnéuniversitetet och dess teoretiskt fokuserade utbildning. Nyckeln tycks vara att 

studera på en utbildning som har ett tydligt fokus på redovisning/revision redan från 

år 1 och möjligen att erhålla arbetsintegrerat lärande genom praktik. Därför är också 

faktorn typ av utbildning en viktig beståndsdel som påverkar kunskaperna samt 

förväntningsgapet mellan studenter och revisionens gällande regler och praxis.  

 

Tankar om att bli revisor/arbeta med revision 

Denna faktor undersöktes i våra regressionsanalyser men visade dock ingen 

signifikans i de modeller vi valde att presentera. Vi drar därför slutsatsen att denna 

komponent inte har någon påverkar på studenternas kunskaper och förväntningsgap. 

 

År praktisk erfarenhet 

En av faktorerna vi trodde skulle ha en påverkan på revisorsassistenternas kunskaper 

och förväntningsgap var år av praktisk erfarenhet. Denna faktor visade dock ingen 

signifikans i någon av komponenterna och det finns därmed inget statistiskt säkerställt 

samband mellan år av praktisk erfarenhet och revisorsassistenternas förväntningsgap. 

Kollar vi på våra medelvärden ser vi att de ökade mellan de respondenterna som 

arbetat ett, två och tre år, men att de därefter sjönk igen för de i arbetsår 4 och 5. Det 

fanns dock ingen signifikans mellan arbetsåren och därför går det inte heller att dra 

några generella slutsatser utifrån dessa siffror, även om vi själva spekulerar lite i att 

denna vändning i medelvärdet kanske beror på att professionen och socialiseringen 

efter några år suttit en prägel på dessa respondenter och påverkat deras uppfattningar 

om revision. 

 

Eftersom år av praktisk erfarenhet inte visade något samband med hur väl 

revisorsassistenterna besvarade enkäten leder det oss ändå till slutsatsen att år av 

praktisk erfarenhet inte har någon påverkan på förväntningsgapet hos 

revisorsassistenterna angående revisionens gällande regler och praxis. 

 

Revisionsbyrå 

Vi har genom våra regressionsanalyser inte heller erhållit någon signifikant skillnad 

mellan respektive revisionsbyrås revisorsassistenter och att byråerna därmed skulle ha 

någon påverkan på revisorsassistenterna och deras kunskaper och förväntningsgap 

mot gällande regler och praxis. Baserat på detta antar vi att revisionsbyråernas 
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socialiserings- och firmalizationprocesser inte skiljer sig åt nämnvärt. Socialiseringen 

ska enligt teorin (Weidman, 2001) påverka individers kunskaper, men kanske 

framförallt deras värderingar och uppfattningar (Van Maanen, 1978). Enkätens 

utformning var anpassad för att främst mäta revisorsassistenternas kunskaper snarare 

än deras attityder och värderingar, vilket berodde på att enkätens design var tvungen 

att anpassas till både studenter och revisorsassistenter. Hade vi enbart riktat vår 

undersökning mot revisorsassistenter hade vi kunnat formulera fler frågor om 

revisorsassistenternas uppfattningar o.s.v., vilket teoretiskt sett hade kunnat leda till 

ett annat resultat gällande denna faktor.  

 

Vi kan däremot påvisa att våra påståenden var användbara och inte alltför lätta för 

revisorsassistenterna eftersom det fanns påståenden där många av dem svarade 

felaktigt, vilket vi kunde se på svarens procentuella fördelning och deras 

medelvärden. Det var till och med så att revisorsassistenterna inte svarade signifikant 

bättre än studenterna på påståendena i komponenten revisorns roll och ansvar. 

 

Slutsatsen från analysen blir att revisionsbyråerna, och därmed deras enskilda 

socialiserings- och firmalizationprocesser, inte hade någon påverkan på sina anställda 

revisorsassistenter och deras förväntningsgap. 

 

Student/assistent 

Studenter och revisorsassistenter befinner sig i olika stadier i Dreyfus och Dreyfus 

(1980) utvecklingsstadier då de bl.a. har olika mycket praktiska erfarenheter. En 

övervägande andel av studenterna som undersöktes i denna studie befinner sig i 

novisstadiet medan revisorsassistenterna befinner sig på den tredje nivån: 

yrkeskunnande. Innan vi genomförde studien gjorde vi därför ett antagande om att 

revisorsassistenterna har högre kunskap och därmed ett mindre förväntningsgap än 

studenterna om revisionens gällande regler och praxis. Från våra regressionsanalyser 

fann vi också starka positiva samband som visade att revisorsassistenterna besvarade 

enkäterna bättre än studenterna, vilket är naturligt då de har mer praktisk erfarenhet 

av att utföra revision och jobbar med det dagligen. Det var dock en komponent som 

inte visade något statistiskt säkerställd skillnad mellan revisorsassistenterna och 

studenterna svar, vilken var revisorns roll och ansvar. Denna komponent bestod av 

fem stycken påståenden, vilka även berördes i 5.2.2 där vi uppmärksammade några 
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frågor som stack ut utifrån den procentuella fördelningen över revisorsassistenternas 

svar. På dessa fem påståenden svarade minst en tredjedel av revisorsassistenterna 

felaktigt eller neutralt och på tre av dem svarade nästan två tredjedelar fel eller 

neutralt. Vår egna slutsats, som dock inte är säkerställd på något vis, från dessa 

resultat är att revisorsassistenterna har en övertro på sin yrkesroll och på bidraget från 

deras arbete.  

 

Att det fanns en stark signifikans med de tre av de fyra komponenterna visar att 

revisorsassistenterna hade högre kunskaper och ett mindre förväntningsgap än 

studenterna angående revisionens gällande regler och praxis. Vi har tidigare också 

konstaterat att studenternas förväntningsgap minskade ju högre upp i årsklasserna de 

kom. Utifrån dessa slutsatser kan vi också fastslå att förväntningsgapet minskade ju 

högre utvecklingsstadium respondenterna befann sig i Dreyfus och Dreyfus (1980) 

modell, åtminstone på de tre nivåer som inkluderades i vår studie.   

 

Ålder 

Faktorn ålder har vissa samhörigheter med årskurs eftersom studenterna som läser 

exempelvis fjärde året på universitetet vanligen är äldre än de som läser första året, 

men det finns dock studenter i de lägre årskurserna som är äldre än dem i de högre 

årskurserna. Ålder bland revisorsassistenterna antas vara fördelat på ett liknande sätt; 

att de äldre har arbetat längre och därmed erhållit mer yrkeserfarenhet än de yngre 

medarbetarna. Det kan också finnas en koppling mellan ålder och kritiskt tänkande då 

kritiskt tänkande är något som förbättras av erfarenhet, vilket äldre personer generellt 

har mer av. 

 

Faktorn ålder var signifikant för samtliga respondenter i flertalet av våra 

komponenter, närmare bestämt revisorns uppgifter, revisorns roll och ansvar samt 

revisionens omfattning. Enligt Young och Warren (2011) utvecklas det kritiska 

tänkandet och förmågan att överföra kunskap från en situation till en annan med 

åldern, vilket vi tror har en stor del i att denna faktor visade signifikans i dessa 

komponenter. Den komponent där ålder inte var signifikant var revisorns färdigheter 

och egenskaper, vilket också är den komponent som sticker ut på så sätt att den, till 

skillnad mot de andra komponenterna, behandlar respondentens egna uppfattningar 

om vad som är en bra revisor m.m., vilket inte påverkas av det kritiska tänkandet. 
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De signifikanta koefficienterna var positiva, vilket innebär att förväntningsgapet för 

studenter och revisorsassistenter beträffande revisionens gällande regler och praxis 

minskar med respondentens antal år (och förbättrat kritiskt tänkande). Detta gör att vi 

kan dra slutsatsen att ålder är en faktor som påverkar förväntningsgapet för både 

studenter och revisorsassistenter.  

 

Kön 

I vår studie hade vi med kontrollvariabeln kön. Under våra regressionsanalyser 

framgick det att denna variabel faktiskt hade ett par samband med hur väl 

respondenterna besvarade enkäten. Dessa korrelationer kunde hittas i testerna för 

studenterna och i komponenterna revisorns färdigheter och egenskaper samt 

revisionens omfattning. Det samband som kunde urskiljas i båda dessa komponenter 

var att de manliga studenterna givit bättre svar än de kvinnliga. För komponenten 

revisorns färdigheter och egenskaper går det att dra vissa paralleller till Jonnergård 

och Stafsudds (2009) studie där de funnit att manliga revisorer hanterar relationer och 

nätverk annorlunda än kvinnorna och att de har ett bättre självförtroende och 

försäljningsförmåga. Många av påståendena i denna komponent berör just 

kommunikation, teamwork, marknadsföring samt försäljning och kanske männens 

personliga egenskaper avspeglar sig i deras svar. Det som kan tala emot detta är att 

det inte fanns någon signifikans för samma komponent för revisorsassistenterna. 

 

Baserat på de gjorda analyserna drar vi slutsatsen att manliga studenter har ett mindre 

förväntninsgap gällande revisorns färdigheter och egenskaper samt revisionens 

omfattning än de kvinnliga studenterna och att denna individuella faktor därför har en 

påverkan på förväntningsgapet mellan studenter och revisionens gällande regler och 

praxis. 

 

Slutgiltig modell 

Genom våra tester och slutsatser har vi uppdaterat vår ursprungliga modell från 

teorikapitlet. Denna modell med dess faktorer är alltså statistiskt säkerställd genom att 

alla inkluderade faktorer visade en signifikant påverkan på någon del av de blivande 

revisorernas (studenter och revisorsassistenters) förväntningsgap beträffande 

revisionens gällande regler och praxis. De faktorer som var med i den första 
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modellen, men som inte visade någon signifikant påverkan på kunskaperna och 

förväntningarna hos våra respondenter, är placerade överst i modellen utan någon pil 

som annars markerar faktorns påverkan på förväntningsgapet. De nya tillagda 

faktorerna som inte var med i den ursprungliga modellen är kön och student eller 

revisorsassistent. Den sistnämnda inkluderades för att ytterligare betona den skillnad 

som existerade mellan dessa respondenter. 

 

Studiens syfte var att förklara hur förväntningsgapet såg ut för de blivande 

revisorerna. Genom denna studie har vi bekräftat att det finns ett förväntningsgap för 

studenter och revisorsassistenter och genom att ha skapat denna teoretiska modell 

åskådliggör vi vilka faktorer som med statistik säkerhet påverkar detta gap, vilket kan 

förklara varför förväntningsgapet ser ut som det gör.  

Figur 15: Slutgiltig modell över faktorer som påverkar förväntningsgapet 
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6.2 Teoretiska bidrag 
Den tidigare forskningen om förväntningsgapet är betydande, dock riktar den sig 

framförallt till förväntningsgapet mellan revisionsbranschen och dess olika 

intressenter, t.ex. klienter och allmänheten. Det finns väldigt begränsat med 

vetenskapliga studier som behandlar det förväntningsgap som vi i denna studie 

bekräftat existerar mellan de blivande revisorerna, d.v.s. studenter och 

revisorsassistenter, och revisionens gällande regler och praxis. Oss veterligen har det 

aldrig tidigare i Sverige genomförts en liknande studie och vi hade därför en ambition 

att utveckla detta forskningsområde och bidra med en ny dimension genom att 

förklara detta gap och finna de faktorer som påverkar de blivande revisorernas 

kunskaper och förväntningsgap. Vårt huvudsakliga teoretiska bidrag blir därmed att vi 

undersökt vilka faktorer som påverkar och kan förklara förväntningsgapet för 

blivande revisorer och att vi baserat på våra resultat utvecklat en modell över de 

faktorer som med statistisk säkerhet påverkar detta gap. 

 

I studien fann vi sju faktorer som alla hade någon form av påverkan på 

förväntningsgapet mellan studenterna samt revisorsassistenterna och revisionens 

gällande regler och praxis. Vi har tidigare i kapitel 3 utvecklat en teoretisk modell 

över faktorer som vi trodde påverkade detta gap, vilken vi sedan utgick från när vi 

utförde våra analyser. Denna modell har efter analysernas resultat finslipats och flera 

faktorer har lagts till respektive eliminerats i den slutgiltiga modellen då dessa 

antingen visade eller inte visade något statistisk säkerställt samband till 

respondenternas kunskaper och förväntningsgap. Då det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan svaren från revisorsassistenter från olika revisionsbyråer väljer vi att 

tolka det som att de enskilda byråernas socialiserings- och firmalizationprocesser inte 

har någon påverkan deras anställda revisorsassistenters förväntningsgap. Detta är 

annars processer som vilka enligt Weidmann (2001) och Van Maanen och Schein 

(1979) m.fl. ska påverka individernas värderingar och kunskaper. Det skulle kunna 

vara så att dessa processer är alltför lika mellan byråerna för att det ska bli någon 

skillnad i förväntningsgapet mellan revisorsassistenter från olika revisionsbyråer. I 

och med att revisorsassistenterna dessutom, oavsett byrå, genomför lika arbete med 

samma regler och lagar kan det också ha en inverkan på att förväntningsgapet inte 

skiljer sig åt mellan revisorsassistenter på olika byråer. Genom att jämföra 

medelvärdena mellan revisorsassistenter som arbetat olika många år inom branschen 
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fann vi dock att förväntningsgapet, som hela tiden minskat för varje år, faktisk vände 

och började öka för dem som arbetat fyra år som revisorsassistent. Detta skulle därför 

kunna vara ett tecken på att professionen och socialiseringen har en påverkan på det 

totala förväntningsgapet för samtliga revisorsassistenter, att de blivit väldigt inkörda i 

byråernas metoder och på så sätt blivit övertygade om att deras metoder alltid är de 

bästa och mest korrekta (Broberg, 2013). Det ska dock påpekas att detta inte på något 

vis går att statistiskt säkerställa utifrån våra analyser, det är endast ett antagande vi 

själva tagit oss friheten att göra. 

 

Det vi kan påvisa genom denna studie är att ju mer utbildning en student erhåller, 

desto mindre är dennes förväntningsgap. Mer utbildning har också föreslagits som 

lösning av flera forskare (bl.a Porter och Gowthorpe, 2004; Shaikh och Talha, 2003; 

Humphrey et al., 1993; Porter, 1993; Lee et al., 2009) för att minska 

förväntningsgapet som existerar mellan revisionsbranschen och dess olika 

intressenter, både för revisorerna själva och för intressenterna. Till skillnad från 

studenterna på Linnéuniversitetet får studenterna på Högskolan Kristianstad praktisk 

utbildning under sin ekonomiutbildning och kan redan från år 1 välja en redovisnings-

/revisionsinriktning. Från våra analyser fann vi också ett positivt samband mellan 

studenterna på Högskolan Kristianstad och resultaten på enkäten gentemot att studera 

på Linnéuniversitetet, vilket innebär att deras utbildningsform ger ett mindre 

förväntningsgap angående revisionens gällande regler och praxis. Vi fann också 

samband mellan årskurs samt ålder (vilket inkluderar kritiskt tänkande) och resultaten 

på enkäten: ju fler år av studier och ju äldre, desto högre kunskaper. Det vi därför kan 

konstatera genom våra analyser är att de studenter som har flest år av studier med 

fokus på redovisning/revision och därmed kan utveckla sitt kritiska tänkande har ett 

mindre förväntningsgap än övriga studenter. Därmed ger vi också tidigare nämnda 

forskare rätt i att utbildning är nyckeln till ett minskat förväntningsgap. 

 

Denna studie bidrar också med att bekräfta att det existerar ett förväntningsgap för 

blivande revisorer, både för studenter och revisorsassistenter. Den procentuella 

fördelningen och medelvärdena på enkätsvaren påvisar att det finns kunskapsluckor 

och till viss del felaktiga förväntningar angående revisionens gällande regler och 

praxis. Det finns alltså ett förväntningsgap för våra respondenter som är på väg att bli 

en del av professionen, ett förväntningsgap som kan liknas med de gap som finns 
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mellan revisionsbranschen och dess övriga intressenter. Revisorsassistenterna (som 

befinner sig i stadiet yrkeskunnande) har ett mindre förväntningsgap än studenterna 

(som till övervägande andel befinner sig på novisstadiet) inom områdena för revisorns 

färdigheter och egenskaper, revisorns uppgifter samt revisionens omfattning, men inte 

om revisorns roll och ansvar och därför tror vi att detta är ett område som 

revisorsassistenterna behöver ytterligare utbildning inom. Revisorsassistenternas 

förväntningsgap påverkas inte av vare sig år av erfarenhet eller val av revisionsbyrå, 

däremot hade revisorsassistenternas ålder en viss påverkan. Utöver denna faktor 

återfanns ingen faktor som kunde förklara revisorsassistenternas förväntningsgap. 

Studenternas förväntningsgap påverkas av deras val av universitet och 

utbildningsprogram, vilken årskurs de befinner sig i, om de har en nära anhörig som 

arbetar inom redovisning eller revision samt kön och ålder. Tillsammans kan dessa 

faktorer bidra till en förklaring för det existerande förväntningsgapet för studenter 

beträffande revisionens gällande regler och praxis.  

 

 

 

6.3 Praktiska bidrag 
Bland våra teoretiska bidrag har vi konstaterat att val av universitet och deras 

utbildningsprogram har en påverkan på förväntningsgapet för studenter. Studenterna 

på Högskolan Kristianstad har ett lägre förväntningsgap än vad studenterna på 

Linnéuniversitet har och det som skiljer universitetens utbildningsprogram är att 

Högskolan Kristianstad erbjuder vissa praktiska inslag och att studenterna får välja 

inriktning redan från första året. Detta resultat borde få studenter som strävar efter en 

bättre förberedande utbildning inför en karriär inom revisionsbranschen att välja ett 

universitet med ett utbildningsprogram likt det på Högskolan Kristianstad, WIL. 

Därmed bör universitet och högskolor med ett civilekonomprogram eller liknande 

traditionellt teoretiskt utbildningsprogram överväga alternativet att ändra strukturen 

på utbildningsformen till en mer modern, utvecklad och mångsidig utbildningsform. 

Det ska dock tilläggas att även den teoretiska utbildningen minskar förväntningsgapet 

över tid eftersom faktorn årskurs var signifikant samt att medelvärdena visade att 

studenterna i årskurs 4 på Linnéuniversitet svarade bättre än dem som gick i årskurs 1, 

2 och 3.  
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Att studenterna får en bättre förberedande utbildning inför yrkeslivet bör även ligga i 

revisionsbyråernas intresse för att erhålla mer kompetenta medarbetare. Även om de 

själva vill stå för den praktiska träningen vill de ändå ha nyanställda med goda 

affärskunskaper och solida teoretiska kunskaper om bokföring (Bui och Porter, 2010). 

Resultaten från denna studie visar dock att det finns ett förväntningsgap mellan 

studenterna och revisionens gällande regler och praxis och det går att ifrågasätta om 

studenterna verkligen har dessa teoretiska kunskaper som revisionsbyråerna 

efterfrågar. Det revisionsbyråerna skulle kunna bidra med är att börja samarbeta med 

universiteteten/högskolorna, för att på så sätt öka kunskaperna och även ge 

studenterna en bättre bild av vad yrket egentligen innebär. Går studenterna in i yrket 

med fel bild och felaktiga förväntningar är risken att dessa personer hoppar av arbetet 

i ett tidigt skede. Förutom att detta medför stora kostnader för revisionsbyråerna 

skulle det också innebära att professionens rykte och attraktionskraft försämras. 

Otillfredsställda förväntningar har också ett negativt samband med engagemanget för 

organisationen och de organisationer som ger mycket information om arbetet innan 

anställning är också bättre på att behålla sina anställda (Dean et al., 1988). Vill 

revisionsbranschen locka de bästa studenterna måste de upprätthålla professionens 

goda rykte, vilket innebär att förväntningsgapet måste hållas så litet som möjligt. 

Revisionsbyråerna skulle därför tjäna på att i ett tidigare skede av utvecklingen öka 

studenternas kunskaper om exempelvis vilka uppgifter revisorn har, vilket är en 

förutsättning för att en individ skall få tankar om att bli revisor. Att en tidig kontakt 

med revisorn och revision ökar kunskapen om revisorns uppgifter stämmer också 

överens med våra resultat där studenter med en nära anhörig som arbetade med 

redovisning eller revision svarade bättre inom just komponenten revisorns uppgifter. 

På detta sätt skulle alltså revisionsbyråerna själva kunna minska förväntningsgapet. 

Ges studenterna en bra kunskaper kan de även bidra till att förväntningsgapet i 

allmänhet minskas då de kan förmedla en mer korrekt bild av yrket, vilket hela 

branschen skulle gynnas av. 

 

I problemdiskussionen diskuterades det att en ökad utbildning för revisorer skulle 

kunna minska förväntningsgapet (Porter och Gowthorpe, 2004). De föreslår att 

ytterligare utbildning bör krävas för alla befintliga revisorer för att försäkra sig om att 

de förstår sitt ansvar enligt lagen och vilken standard som förväntas på det arbete de 
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utför. Från de medelvärden vi erhöll samt den procentuella fördelningen över 

revisorsassistenternas enkätsvar fann vi att det fanns ett förväntningsgap för 

revisorsassistenterna som besvarade enkäten, bl.a. på de påståenden som berörde 

nyttan med revisionen. Våra regressionsanalyser visade också att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan revisorsassistenternas och studenternas svar inom 

komponenten revisorns roll och ansvar. Detta belyser att även revisorsassistenterna är 

i behov av mer utbildning för att utveckla sina kunskaper om t.ex. revisorns roll och 

ansvar samt skapa rätt förväntningar. Vårt förslag är att de ska erhålla ytterligare 

utbildning i ett tidigt skede av sina karriärer, d.v.s. medan de är just 

revisorsassistenter, och på så sätt minska förväntningsgapet. Om den ökade 

utbildningen istället skulle initieras när individen erhållit titeln revisor har vi en tro 

om att denne redan skapat sig alltför starka värderingar och förväntningar som blir 

svåra att ändra på. Däremot tänker vi oss att revisorsassistenterna är mer mottagliga 

för information eftersom denne ännu inte har skapat sig lika starka värderingar m.m. 

Revisionsbyråerna ska kanske därför också se över sina socialiserings- och 

firmalizationprocesser, vilket ska vara effektiva metoder för att just forma 

förväntningar, värderingar och normer hos de anställda (Weidman, 2001; Van 

Maanen, 1978).  

 

Slutligen har vi en tro om att denna uppsats kan bidra med betydelsefulla kunskaper 

om vilka förutsättningar som krävs för att minska det förväntningsgap som finns på 

vägen mot att bli auktoriserad revisor. Vi har i studien visat vilka faktorer som 

påverkar respektive inte påverkar förväntningsgapet, vilket ger förutsättningar för ett 

arbete mot ett förminskat förväntningsgap. Att minska gapet för de blivande 

revisorerna är också ett första steg till att minska det större och mer kända 

förväntningsgapet som finns mellan allmänheten, användare av finansiella rapporter 

och revisionsbranschen. När de som studerar till att bli revisorer och när 

revisorsassistenter, individer som arbetar med revision dagligen, visar upp ett 

förväntningsgap och branschen inte klarar av att minska deras kunskapsluckor och 

förväntningsgap som denna studie har påvisat existerar, hur ska man då kunna kräva 

att revisionsbranschens utomstående parter ska ha full koll på dess innebörd? Det 

logiska angreppsättet för att minimera förväntningsgapet som finns mellan 

revisionsbranschen och dess olika intressenter vore därför att först ta tag i de egna 

”interna” kunskapsluckorna och förväntningsgapen.  
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6.4 Förslag till framtida forskning  
Genom vår studie har vi lyckats förklara förväntningsgapet hos studenter och 

revisorsassistenter. Tanken från arbetets början var dock att undersöka utvecklingen 

från första året på universitetet fram till och med auktorisering, men efter noggrant 

övervägande valde vi att enbart undersöka utvecklingen fram till 

revisorsassistenterna. Den huvudsakliga anledningen till detta var att vi ville 

undersöka och hålla oss till samma generation som vi själva tillhör, d.v.s. generation 

Y. Till denna generation räknas vanligen de som är födda från 1980 fram till mitten 

av 1990-talet (Aweidah och Pagels, 2012) och därmed tillhör de flesta nuvarande 

studenter och revisorsassistenter denna generation. Vi tror att steget från att vara 

student till att bli revisorsassistent är större än det att gå från assistent till auktoriserad 

revisor och att svaren från en revisorsassistent som arbetat några år och en 

auktoriserad revisor inte skulle skilja sig nämnvärt. Efter ett visst antal år i byrån tror 

vi också att indoktrineringen avtar och att inga större förändringar sker. När sedan 

titeln auktoriserad revisor uppnås måste alltid praxis följas och vi tror att alla 

auktoriserade revisorer skulle svara i stort sett likadant, oavsett byrå, antal år som 

auktoriserad revisor o.s.v. Vi ser dock en möjlighet för fortsatt forskning att ta vid där 

denna studie slutar, alltså att undersöka förväntningsgapet genom de sista 

utvecklingsstadierna i Dreyfus och Dreyfus (1980) modell för att se hur auktorisation 

och partnerskap påverkar förväntningsgapet. Vi har en liten föreställning om att 

revisorers förväntningar förändras när de erhåller en riktigt hög position inom 

företaget, att t.ex. ett partnerskap för med sig ett nytt fokus och därmed en ny bild av 

revisionen och dess betydelse eftersom de lämnat det dagliga revisionsarbetet. 

 

Ytterligare ett ämne för framtida forskning är att undersöka andra skolor och 

utbildningar, att kanske till och med göra en totalundersökning av alla 

ekonomiutbildningar i Sverige. Finns möjligheten skulle det också vara intressant att 

göra en longitudinell studie och följa en grupp individer genom utvecklingsstadierna 

och göra upprepade tester på dem. Därmed skulle förväntningsgapet också kunna 

studeras mer i detalj, vilket kanske skulle ge upphov till en annan förklaring till vad 

som påverkar individerna och varför det ser ut som det gör. En annan metod är att 

genomföra en liknande studie som vår, men med en annorlunda utformad enkät och 
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därmed undersöka andra delar av förväntningsgapet. 

 

Det skulle också vara intressant med en studie om själva ekonomiutbildningen och 

redovisningsinriktningen och hur de skulle kunna förändras för att skapa en tydligare 

bild av revision och vad revisorn faktiskt arbetar med och därmed förbereda 

studenterna bättre inför deras yrkesliv, vilket ju ska vara syftet med 

universitetsutbildningen enligt Bolognadeklarationen (van der Wende, 2000). 
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Kapitel 8. Appendix 
	  

8.1 Appendix 1 - Intervjuguide fokusgrupp 
	  
1. Hur många år har ni studerat ekonomi och vilken eventuell inriktning läser ni? 

2. Har ni någon praktisk erfarenhet inom revision/redovisning eller kontakt med 

någon inom detta område? 

3. Vad är revision för er och vad tänker ni på när ni hör revision? 

4. Finns det några skillnader mellan revision och redovisning? Diskutera! 

5. Vilka arbetsuppgifter utför en revisor och vad tror ni att denne gör på arbetet? 

6. Vad är en typisk revisor för er? 

7. Vad finns det för viktiga egenskaper som en revisor bör besitta och vilken typ av 

person tror ni att arbetsgivarna söker vid arbetssökningar? 

8. Skiljer sig er uppfattning om revision och revisorn nu jämfört med när ni påbörjade 

er ekonomiutbildning? 
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8.2 Appendix 2 - Första enkätutskicket till studenterna 
	  
Hej! 
 
Vi inbjuder dig med anledning av din roll som student på redovisningsinriktningen på 
Linnéuniversitetet till att medverka i en kortare enkät online. Vi håller på med en av 
de första studierna i Sverige kring hur studenters förväntningar ser ut på 
revisionsyrket och vill med hjälp av dig få en djupare förståelse för hur just dina 
förväntningar ser ut. Förväntningsgapet mellan samhället och revisionsbranschen är 
något som länge diskuterats, men vi vill nu ta reda på hur just dina förväntningar ser 
ut i din roll som student. 
 
Vi skickar detta mail till dig i hopp om att du har ett intresse av att delta i denna 
undersökning. Enkäten är beräknad till att ta 5-10 minuter att genomföra och 
resultaten kommer sedan att användas för att finna de faktorer som påverkar 
förväntningarna, vilka i sin tur kommer att ligga till grund för det fortgående arbetet 
med studien. 
 
Eftersom du är en av de personer som är utvalda vill vi gärna ha dina svar så snart 
som möjligt, dock senast den 27 april. Intervjusvaren kommer att behandlas anonymt 
så att inga obehöriga kan ta del av dem. 
 
Som era klasskamrater är vi väldigt tacksamma om du vill delta! Tack på förhand! 
 
Här är en länk till undersökningen: 
https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=E_2bP8opvwjiOULJzvi1gqFg_3d_3d 
 
Denna länk är unikt knuten till den här undersökningen och din e-postadress. 
Vidarebefordra inte detta meddelande. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Dennis Karlsson 
Adam Westerlund 
 
Kontakt: dk-aw@hotmail.com 
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8.3 Appendix 3 - Första enkätutskicket till 
revisorsassistenterna 
	  
Hej!  

Vi inbjuder Er med anledning av Ert arbete som revisorsassistent hos en av 
revisionsbranschens ledande aktörer till att medverka i en kortare enkät online. Vi 
håller på med en av de första studierna i Sverige kring hur studenters och blivande 
auktoriserade revisorers förväntningar ser ut på revisionsyrket och vill med hjälp av 
Er få en djupare förståelse för hur just Era förväntningar ser ut. Förväntningsgapet 
mellan samhället och revisionsbranschen är något som länge diskuterats, men vi vill 
nu ta reda på hur just Era förväntningar ser ut i Er roll som revisorsassistent. Genom 
vår studie kan Ni och Ert företag därmed få en inblick i vilka förväntningar som finns 
på revisionsyrket bland studenter och revisorsassistenter.  

Vi skickar detta mail till Er i hopp om att Ni har ett intresse av att delta i denna 
undersökning. Enkäten är beräknad till att ta 5-10 minuter att genomföra och den 
utförs online. Vårt främsta syfte är att förstå hur Era förväntningar ser ut på yrket och 
resultaten kommer sedan att användas för att finna de faktorer som påverkar 
förväntningarna, vilka i sin tur kommer att ligga till grund för det fortgående arbetet 
med studien.   

Studien kommer slutligen att mynna ut i en examensuppsats för 
civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av 
universitetslektorerna Pernilla Broberg och Timurs Umans. Eftersom Ni är en av de 
personer som är utvalda vill vi gärna ha Era svar så snart som möjligt, dock senast den 
27 april. Intervjusvaren kommer att behandlas anonymt så att inga obehöriga kan ta 
del av dem.   

Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av 
studien, vilket vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vi är tacksamma om Ni vill 
delta!  

Med vänliga hälsningar, 
Dennis Karlsson och Adam Westerlund 
Civilekonomprogrammet, 
Linnéuniversitetet, Växjö  
 
Kontakt:  
dk-aw@hotmail.com 
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8.4 Appendix 4 - Enkät till ekonomistudenterna 
	  

	  



	  

	  176 

 



	  

	  177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  180 

8.5 Appendix 5 - Enkät till revisorsassistenter 
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8.6 Appendix 6 – Påminnelsebrev till 
ekonomistudenterna 
 
Hej!  
 
Här kommer en påminnelse om att vi tidigare bjudit in dig med anledning av din roll 
som student på redovisningsinriktningen på Linnéuniversitetet till att medverka i en 
kortare enkät online. Vi håller på med en av de första studierna i Sverige kring hur 
studenters förväntningar ser ut på revisionsyrket och vill med hjälp av dig få en 
djupare förståelse för hur just dina förväntningar ser ut. Förväntningsgapet mellan 
samhället och revisionsbranschen är något som länge diskuterats, men vi vill nu ta 
reda på hur just dina förväntningar ser ut i din roll som student. 
  
Enkäten är beräknad till att ta 5-10 minuter att genomföra och resultaten kommer 
sedan att användas för att finna de faktorer som påverkar förväntningarna, vilka i sin 
tur kommer att ligga till grund för det fortgående arbetet med studien. Intervjusvaren 
kommer att behandlas anonymt så att inga obehöriga kan ta del av dem.  
 
Som era klasskamrater är vi väldigt tacksamma om du vill delta! Tack på förhand!  
 
Här är en länk till undersökningen:  
https://sv.surveymonkey.com/s.aspx  
 
Denna länk är unikt knuten till den här undersökningen och din e-postadress. 
Vidarebefordra inte detta meddelande. 
  
Med vänliga hälsningar,  
Dennis Karlsson  
Adam Westerlund  
 
Kontakt:  
dk-aw@hotmail.com  
 
Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden från oss klickar du på länken nedan så tas 
du automatiskt bort från vår e-postlista.  
https://sv.surveymonkey.com/optout.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


