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ABSTRACT 
The purpose of this research is to understand and clarify what factors influence accountancy 

students when deciding upon a career. There are many professional opportunities available for 

economy students following graduation. Those who studied economy with emphasis on 

audits, accounting and controllers may choose auditor as a profession. Research within this 

area indicates that several factors influence the individual when making a career choice. 

These factors include age, sex, family situation, social class and social network contacts. We 

can conclude that the individual’s curriculum and course choices in high school (Upper 

Secondary School in UK English) act as influential factors if a person becomes an auditor. 

Furthermore, we found what school the individual studied at as well as the parent’s opinions 

are also significant when deciding upon a career. However, we have not been able to establish 

that ethnical background, part time jobs while studying, partner’s occupation, moving to new 

places to study at high schools/universities/colleges, parent’s academic background or job 

market has any influence on career choices.  

 

We used deductive reasoning and elements of existing theories to create our hypothesis. The 

study was conducted using a combination of studying documents and phone surveys, where 

we interviewed individuals that have studied at Kristianstad’s University College and Växjö’s 

University. All the students at these schools who wrote bachelor’s theses on audits, 

accounting and controllers during the 2000/2001 and 2004/2005 have been surveyed. 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med den här undersökningen var att förklara vad som styr redovisningsekonomer i 

deras val av karriär. Redovisningsekonomer kan välja ett flertal olika karriärer efter examen. 

För de personer som har läst ekonomi med inriktning mot revision, redovisning och controller 

kan valet vara att arbeta som revisor. Forskning inom området karriärval visar att det är olika 

faktorer som påverkar individen. Dessa faktorer kan vara ålder, kön, familjeliv, social klass 

och sociala kontakter. Vi kan konstatera att det program personen har läst på gymnasiet har 

betydelse för om personen blir revisor, vidare har vi funnit att även den skola personen har 

studerat vid och föräldrarnas påverkan är betydelsefulla vid karriärvalet. Däremot har vi inte 

kunnat fastställa att extraarbete vid sidan av studierna, partners yrke, om personen har flyttat 

för att studera på högskola/universitet, föräldrarnas eventuella akademiska utbildning, etnisk 

bakgrund och arbetsmarknad har någon inverkan på valet av karriär.  

 

Vi har med en deduktiv ansats använt oss av fragment av existerande teorier och skapat 

hypoteser utifrån dessa. Studien har genomförts med en kombination av dokumentstudie och 

telefonsurvey där vi har intervjuat personer som har studerat vid Högskolan Kristianstad och 

Växjö Universitet. Vi har genomfört en totalundersökning av de studenter som har skrivit sin 

kandidatuppsats inom området revision, redovisning och controller under åren 2000/2001 och 

2004/2005 på dessa skolor. 
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1. INLEDNING 

Redovisningsekonomer kan arbeta med yrken inom revision, andra yrken inom ekonomi eller 

yrken som helt saknar anknytning till ekonomi. Forskning inom området karriärval visar att 

det är olika faktorer som påverkar valet av karriär, till exempel ålder, familjeliv och sociala 

kontakter. 

 

 Bakgrund 

”När ekonomie studeranden Per-Gustaf Wallin hade blivit godkänd på sin muntliga tentamen 

för professor Oskar Sillén på Handelshögskolan i Stockholm 1946, berättade han för Sillén 

att han inte tänkte bli revisor.  

– Vad ska herr Wallin då ägna sig åt?  

– Jag ska försöka få arbete i ett företag som assistent hos någon som jag kan lära mig mycket 

av. 

– Då ska jag säga herr Wallin att det blir svårt. Det är inte många som kan något.” 

           (Markland, 2007)   

 

Vad är det som avgör om individen blir revisor? För redovisningsekonomer finns olika 

karriärval, dels revisor men även andra yrken inom ekonomi och yrken helt utan anknytning 

till ekonomi (Beck, 2007). Det som avgör vad en individ väljer att arbeta med efter examen 

kan vara olika från person till person, men faktorerna kön, ålder, familjeliv, sociala kontakter, 

akademisk bakgrund och partners yrke är faktorer som påverkar de allra flesta individer i sitt 

karriärval (Johansson, Huang & Lindfors, 2007; Petersen, Snartland & Meyersson-Milgron, 

2007; Hirschman & Voloshin, 2006; Sheran, 2006, Kirchmeyer, 2006; Schnabel, Alfeld, 

Eccles, Köller & Baumert, 2002).  Är det enbart de här faktorerna som styr individen i sitt 

karriärval eller kan det vara så att andra omständigheter avgör vilken karriär individen väljer? 

 

Att välja karriär betyder att en person byter arbete och syn på arbetet under livets gång. Detta 

leder i sin tur till att behoven trygghet, tillhörighet med mera, omdefinieras och på nytt måste 

tillfredsställas. Val av karriär kan ses som en process där individen ställer sin förmåga och 

kunskap mot kravspecifikationer, utbildningsbehov och utvecklingsmöjligheter (Lindgren, 

Packendorff & Wåhlin, 2001). 
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Valet av karriär börjar när individen är i tonåren och ska välja vilken utbildning de ska läsa på 

gymnasiet (Blekinsop, McCrone, Wade, & Morris, 2006).  Redan i den här åldern är det olika 

faktorer som påverkar individen i sitt val av utbildning för att nå den karriär som önskas i 

framtiden (Blekinsop et al, 2006). För många ungdomar kan det vara svårt att i så ung ålder 

veta vad det är de vill arbeta med i framtiden vilket gör att valet till gymnasieskolan blir svårt. 

Vid valet till gymnasiet utesluter individen flera alternativ genom att välja en utbildning. Blir 

valet en yrkesinriktad utbildning saknar individen behörighet till flertalet akademiska 

utbildningar. Är det så att personen senare ändrar sig måste denne komplettera med kurser för 

att bli behörig. Detta innebär att karriärvalet görs i flera steg med början redan vid valet av 

gymnasieutbildning. Många ungdomar väljer gymnasium där de kan få vägledning inför 

framtida karriärval och en inblick i vilka arbete som finns på arbetsmarknaden (Blekinsop et 

al, 2006).  

 

Idag är det vanligt att ungdomar arbetar extra vid sidan av studierna vilket är ett bra sätt att ta 

reda på vad de kan tänka sig arbeta med i framtiden, detta kan vara en hjälp inför karriärvalet. 

Vilket extraarbete individen har styrs dock i stor utsträckning av om de är man eller kvinna, 

deras socioekonomiska ursprung, deras etniska tillhörighet och deras betyg. Ungdomar vars 

föräldrar har en högre status i samhället har en fördel av detta när de söker och får extraarbete 

(Hirschman & Voloshin, 2006). Det händer även att en del ungdomar inte fullföljer det som 

var tänkt när de valde gymnasieutbildning utan hoppar av studierna. Detta är vanligast bland 

ungdomar vars föräldrar inte har någon högre utbildning samt bland dem som kommer från de 

lägre samhällsklasserna (Ferreira, Santos, Fonseca & Haase, 2007). 

 

När det gäller kvinnor och deras karriärval har deras ålder, eventuella barn och religion en 

avgörande betydelse för vilket val de gör. Kvinnor väljer i större utsträckning än män familjen 

före karriären (Sheran, 2006).  En annan faktor som kan påverka människor i deras karriärval 

är om de har sociala kontakter. Personer som har ett stort socialt nätverk kan ha lättare att få 

det jobb de verkligen vill ha medan personer med ett mindre socialt nätverk istället får nöja 

sig med något annat arbete än det de vill ha (Victorin, 2005, Hedman-Lindgren, 2002). 

 

Olika individer väljer olika karriärer och detta val säger mycket om individens personlighet 

(Lindgren et al, 2001). En person som väljer att läsa ekonomi med inriktning mot redovisning 

förutsätts arbeta med detta efter examen men idag är det vanligt att individer arbetar med 

annat än det de har utbildat sig till (Lindberg, 2005). 
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Årligen lägger offentliga sektorn resurser på utbildningar vid högskola och universitet för att 

individer ska kunna utbilda sig till det de vill arbeta med och för att möta samhällets 

efterfrågan på utbildad personal. Kostnaderna för utbildning var under år 2005 cirka 45 

miljarder enligt statistiska centralbyrån (SCBa). Varje år utexamineras flertalet ekonomer, 

under år 2004 utexaminerades 1 316 ekonomer (Högskoleverket) vid landets högskolor och 

universitet, varav några med inriktning mot redovisning. Det är dubbelt så många som 

examineras i dag än för femton år sedan, samtidigt som konjunkturuppgången har medfört en 

svag ökning av sysselsättningen för ekonomerna (Boldt, 2006). Antalet yrkesverksamma 

ekonomer är cirka 75 000, varav 43 000 är män och 32 000 kvinnor, de finns inom flera 

arbetsområden. En stor andel av dessa har någon form av chefsbefattning. I en undersökning 

som gjordes av Göran Boldt (2006) på uppdrag av Jusek framgick det att det fanns fler 

kvinnliga ekonomer inom kommun och landsting än manliga, men inom den privata sektorn 

dominerade de manliga ekonomerna. Inom den statliga sektorn var det jämställt mellan 

manliga och kvinnliga ekonomer. Totalt arbetar drygt 8 000 redovisningsekonomer inom 

privat och offentlig sektor (Boldt, 2006). 

 

Eftersom inte alla redovisningsekonomer väljer att bli revisor utan tar andra karriärvägar 

tycker vi att det kan vara intressant att undersöka vad det är som gör att valet skiljer sig 

mellan dessa individer.  

 

 

 Problem 

 

Vi vill med denna undersökning förklara vilka faktorer som påverkar redovisningsekonomen i 

sitt karriärval. Vår utgångspunkt är att det finns faktorer såsom kön, ålder et cetera, som 

påverkar individen vid val av karriär (Johansson et al, 2007; Hirschman & Voloshin, 2006).  

 

Det finns allmän forskning inom området karriärval (Johansson et al, 2007, Petersen et al, 

2007; Hirschman & Voloshin, 2006; Sheran, 2006; Schnabel et al, 2002) men det finns inte 

någon forskning som utgår ifrån de faktorer som senare styr specifikt redovisningsekonomer 

från Sverige i deras val av karriär. Dessa faktorer är relevanta för individen, samhället i stort, 

men även enskilda företag, exempelvis revisionsbyråerna. 
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Undersökningen är relevant för revisionsbyråerna genom att de kan få en ökad förståelse för 

vad det är som påverkar redovisningsekonomer i deras karriärval. I Balans (Halling, 2007) 

kan man utläsa att de fem största revisionsbyråerna i Sverige har ett stort rekryteringsbehov, 

vilket gör att dem har nytta av att knyta duktiga studenter till sig.  

 

Blivande studenter har nytta av undersökningen genom att få insikt i vilka demografiska 

faktorer som senare förklarar deras karriärval. Ett exempel kan vara att de som vill bli 

revisorer söker sig till den högskola/universitet med hög andel revisorer bland tidigare 

studenter och de som vill arbeta inom andra ekonomiska yrken söker sig till en annan 

utbildning som bättre passar deras behov.  

  

Om studenter väljer en relevant utbildning utifrån de faktorer som påverkar deras karriär 

senare i livet kommer det att bli en positiv samhällsekonomisk effekt, då skolorna kan 

specialisera sina utbildningar så att färre redovisningsekonomer i framtiden arbetar inom 

andra yrken utan koppling till ekonomområden.  

 

 

 Syfte 

 

Vi vill med vår studie förklara vad som styr redovisningsekonomer i deras val av karriär. 
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 Uppsatsens disposition 

I kapitel två tar vi upp uppsatsens metod, som är en deduktiv ansats då vi utgår från 

existerande teorier. Vi förklarar varför vi har valt den här inriktningen och tar upp fördelar 

och nackdelar med denna inriktning.  

 

Kapitel tre skildrar vår teori och de hypoteser vi har skapat. Vi inleder med en figur som ger 

en överskådlig bild av redovisningsekonomens karriärval och avslutar kapitlet med en 

sammanfattning av våra hypoteser samt de argument vi har använt oss av.  

 

I kapitel fyra framgår det att vi använder oss av dokumentstudie samt telefonsurvey för att 

genomföra vår undersökning. Vidare beskriver vi vårt urval, hur vi har formulerat de frågor 

som krävs för att testa våra hypoteser och frågeformulärets utformning.  

 

Kapitel fem innehåller bortfallsanalys, bivariat analys, en korrelationsmatris, och multivariat 

analys av datamaterial enligt hypotesernas ordning. Vi använder oss av t-test, Mann-Whitney, 

Chi-Square-test, Fisher´s Exact test och diskriminantanalys. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av hypoteserna samt om de förkastas.  

 

I kapitel sex kommenterar vi de resultat vi kom fram till i kapitel fem och reflekterar över 

dessa. Vi tar även upp hur resultatet av undersökningen kan tillämpas av till exempel 

revisionsbyråer vid nyrekrytering. Kapitlet avslutas med vad studien har bidragit med 

teoretiskt och empiriskt samt förslag på fortsatt forskning.  
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2. METOD 

Målet med vår undersökning är att förklara vad det är som styr redovisningsekonomer i deras 

karriärval. Vi använder oss av en deduktiv ansats eftersom vi utgår ifrån existerande teorier 

och skapar hypoteser som vi sedan testar. Vi vill finna ett orsakssamband mellan den 

beroende faktorn som är karriärvalet och de oberoende faktorerna. 

 

2.1     Uppsatsens metod 

Då syftet i denna studie är att förklara vad som styr redovisningsekonomer i deras karriärval, 

leds vi till frågan hur detta syfte uppnås. Vår utgångspunkt är att försöka skapa allmänna 

generaliseringar och undvika att ta ställning. Detta gör vi genom att vara objektiva i vårt 

synsätt då vi granskar källitteraturen. Då en del av ämnena är aktuella, politiskt laddade och 

det finns många fördomar inom samhället är det viktigt att vi är neutrala och inte låter oss 

påverkas så att vi vinklar vår forskning felaktigt åt något håll.   

 

Vi kommer att använda oss av fragment av existerande teorier inom de beroende variablernas 

område, en deduktiv ansats. En induktiv ansats hade varit önskvärd om vi på grund av att det 

inte hade funnits generella teorier om exempelvis karriärval varit tvungna att skapa egna 

teorier (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). När vi nu väljer bort ett induktivt synsätt 

minskar möjligheten att skapa nya teorier av undersökningens resultat. Utifrån argumenten 

från teorierna skapar vi hypoteser. Med hjälp av vår datainsamling testar vi hypoteserna för att 

se om de ska förkastas (Saunders et al, 2007). Hypoteserna utgår från om 

redovisningsekonomer väljer revisorsyrket, men det blir även möjligt för oss att studera 

övriga karriärval och vad det är som styr att valen blir olika för olika individer. 

 

Vi kommer inte att undersöka subjektiv data, som till exempel Chia (2003) gjorde i artikeln 

”Career drivers of junior auditors” och Bengts (2007) i C-uppsatsen ”Juridikstuderandes 

upplevelse av vad som har påverkat dem i deras karriärval”. Anledningen till att vi undviker 

subjektiv data är att vi skall försöka generalisera resultatet av undersökningen samt att vi på 

detta sätt avgränsar undersökningen. Istället för att finna en underliggande mening kommer vi 

att använda fakta, som till exempel demografisk information. Även detta stöder valet av en 

deduktiv ansats med kvantitativ inriktning.  
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Vi har ett stort urval med många observationer men avgränsar antalet variabler i 

undersökningen. Denna avgränsning av antalet variabler har med tidsbegränsningen att göra. 

Nackdelen med det är att undersökningen inte utmynnar i en helhetsförståelse, men det ger 

möjligheten att finna generellt giltiga samband.  

 

Vi har funnit forskning om vad det är som styr människor i sitt karriärval, bland annat 

undersökningar gjorda av Johansson et al (2007), Petersen et al (2007), Hirschman och 

Voloshin (2006), Sheran (2006), Schnabel et al (2002). Vi har dock inte funnit någon 

forskning som utgår från redovisningsekonomer i Sverige. Därför använder vi fragment av 

olika teorier, främst karriärteorier. Fördelen med detta är att möjligheten att undersöka om 

delar av teorier är tillämpbara på detta område, samtidigt kan detta även vara en svaghet, 

möjligheten att finna generella samband minskar.  

 

2.2         Kapitelsammanfattning 

I kapitlet tas upp hur syftet ska uppnås. Vi använder fragment av existerande teorier, således 

en deduktiv ansats, för att senare skapa hypoteser. Uppsatsen kommer inte att behandla 

uppfattningar utan studerar fakta såsom demografisk information.  
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3. TEORI 

För att förklara vilka faktorer som styr redovisningsekonomer i deras karriärval har vi en 

figur som ger en överblick av vilka faktorer som kan påverka valet. Vidare beskriver vi de 

teorier vi har utgått ifrån när vi har skapat våra hypoteser. Kapitlet avslutas med en 

hypotessammanfattning. 

   

3.1       Faktorer som påverkar karriärvalet 

En individ påverkas av olika faktorer i sitt karriärval. Dessa kan vara egna karaktärsdrag, 

sociala egenskaper som man får utifrån samhället och sin bakgrund, samt förväntningar från 

samhället på individen (Johansson et al, 2007; Petersen et al, 2007; Schaap, Stedham & 

Yamamura, 2007; Hirschman & Voloshin, 2006; Sheran, 2006; Johnson, Lowe & Reckers, 

2006; Schnabel et al, 2002). 

 

 
Figur 3.1 Faktorer som påverkar redovisningsekonomen i karriärvalet. 

 

Vi anser att det finns karaktärsdrag, vilka är unika för varje individ, som styr valet av karriär. 

Vår teori är att åldern har betydelse när man väljer karriär, med tanke på att åldern hade 

betydelse bland annat i en av Sherans studier (2006), att kön påverkar vilken väg man väljer, 

som i Hirschmans och Voloshins studie från 2006 samt Johansson et al´s studie från 2007 och 

att kvinnor i större utsträckning väljer karriär som är lättare att kombinera ihop med barn och 

familj (Johansson et al, 2007) samt att partners yrke (Kirchmeyer, 2006) har betydelse för 

karriärvalet. 
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När det gäller sociala egenskaper anser vi att individer påverkas olika beroende på vilken 

arbetslivserfarenhet de har (Destré, Lévy-Garboua & Sollogoub, 2007, Avery, Tonidande, 

Griffith & Quiñones, 2000) och att föräldrarnas akademiska bakgrund (Hirschman & 

Voloshin 2006, Schnabel et al, 2002), samt vilken skola som individen har studerat vid 

påverkar valet (Mauritzon, 2007).  

 

 

Ålder/Arbetslivserfarenhet 
 

Äldre personer behöver mer tid för de centrala tanke- och beslutsprocesserna. Primärminnet 

har studerats både hos äldre och yngre personer och det har visat sig att äldre har svårare att 

återge information. Vidare har arbetsminnet inkluderats (till exempel att återge något 

baklänges) i dessa studier och då är skillnaden mellan äldre och yngre ännu större. När det 

gäller långtidsminnet är det samma sak. Äldre har svårare att ta till sig denna typ av 

information och att vid senare tillfälle plocka fram den igen (Grimby, A & Grimby G, 2001). 

Eftersom äldre personer har svårare att återge information antar vi att de har svårare när de 

ska göra teoretiska prov (Collin, Jonnergård, Qvick. Silfverberg & Zabit, 2007). De prov som 

en revisorsassistent måste göra för att bli godkänd respektive auktoriserad revisor kräver 

praktisk erfarenhet men även att personen läser in sig på de regler och rekommendationer som 

gäller.  

 

Rydén (2007) har undersökt rekrytering på revisionsbyråer i Sverige och kom fram till att 

byråerna föredrar yngre personer när de rekryterar revisorsassistenter, då de kan forma yngre 

personer lättare än äldre. Dykxhoom och Sinning (1996) rekommenderar i slutsatsen av sin 

undersökning äldre att undvika revisorsyrket och istället söka sig till övriga yrken. För att bli 

revisor krävs det att individen avlägger två skriftliga prov efter minst tre respektive minst fem 

års arbete (RNFS 2001:3). Deloitte uppskattar kostnaderna att utbilda en nyanställd 

revisorsassistent till auktorisation överstiger sjuhundratusen kronor (Braw, 2007). 

Anledningarna till denna kostnad är dels de prov som är krav för auktorisation, dels att det 

krävs fem års praktik för att kunna bli auktoriserad (RNFS 2001:3).  På grund av dessa prov 

samt de fem åren av praktik så väljer äldre personer en annan karriär än revision eftersom 

revisionsbyråerna föredrar yngre personer (Rydén, 2007).  
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Med anledning av argumenten att äldre har svårare för prov, att revisionsbyråer väljer yngre 

före äldre när de rekryterar revisorsassistenter på grund av kostnaderna som uppstår när en 

revisorsassistent utbildas till revisor och att äldre väljer andra yrken framför revisorassistent 

blir denna hypotes; 

 

H1: Yngre väljer oftare än äldre att arbeta som revisor. 

 

Arbetslivserfarenhet kan en individ få genom att arbeta vid sidan av studierna eller under ett 

sabbatsår. Att ha arbetslivserfarenhet är en bra merit när individen ska söka jobb eftersom de 

allra flesta anställningar idag kräver erfarenhet (Mankowitz, 2007). 

 

”Att få ett första jobb verkar vara ett moment 22. Du får inget jobb om du inte har någon 

erfarenhet och du får ingen erfarenhet om du inte får något jobb” som Mankowitz uttrycker 

det.  

 

SIFO (2007) har på uppdrag av svenska McDonalds gjort en undersökning där de kommer 

fram till att arbetslivserfarenhet är viktigare än extra högskolepoäng. I undersökningen 

intervjuades tvåhundra personalchefer på större företag i Sverige. 85 procent av de här 

cheferna upplever att yngre individer med hög utbildning saknar den nödvändiga 

arbetslivserfarenheten och hela 60 procent av de tycker att ett halvårs arbete på McDonalds är 

bättre än att läsa en termin extra på högskolan efter avslutad utbildning. För personer som 

läser ekonomi och som så småningom ska arbeta med detta kan det kännas som att arbete på 

McDonalds inte är någon vidare merit, men det som cheferna i undersökningen framförallt 

framhåller är att på McDonalds får individer lära sig att arbeta i team, kommunicera med 

människor och utveckla servicekänslan. Dessa egenskaper är viktiga i de allra flesta yrken och 

det är viktigare att individen har lärt sig dessa egenskaper, än var de har gjort det. 

Undersökningen omfattade även 1007 ungdomar i åldern 16 – 25 år och av dessa uppger hela 

71 procent att de har haft nytta av de erfarenheter som de har lärt sig på McDonalds i sina 

nuvarande jobb.  

 

Studier visar att anställda som arbetar med yrken som kräver erfarenhet lär sig mindre från 

sina medarbetare jämfört med dem som har yrken där erfarenhet inte krävs i samma 

utsträckning (Destré et al, 2007). Samma studie visar att dessa individer lär sig mer av sina 

egna försök och misstag vilket gör det naturligt att många yrken och positioner idag kräver 

arbetslivserfarenhet.  
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I en undersökning av Avery et al (2000) konstateras det att tidigare erfarenheter av ledarskap 

har betydelse vid en nyanställning då det påverkar ledareffektiviteten. Även andra 

erfarenheter än ledarskap är viktiga när en individ söker arbete eftersom arbetsgivaren inte 

behöver lära personen allt som krävs för att utföra arbetsuppgifterna (Buchmueller, Dominitz 

& Hansen, 1999). Samtidigt kan det vara så att arbetssökandet är lättare inom andra 

yrkesområden än revisorsyrket då revisionsbyråerna inte ser till kunskapsbredd, erfarenhet 

och teknisk kapacitet i samma utsträckning som andra branscher vid nyanställningar 

(Dykxhoom & Sinning 1996). 

 

När det gäller andra yrkesval än revisor antar vi att det är en fördel för individen att ha 

arbetslivserfarenhet, även om det är sådana arbeten som inte kräver akademisk utbildning, 

vilket leder till hypotesen; 

 

H2: Om en individ har arbetat extra under studierna väljer denne inte revisorsyrket i lika stor 

utsträckning som personer som inte har arbetat extra. 

 

 

Kön/Familjeliv/Arbetsliv 
 
Att kvinnor och män är olika har diskuterats långt tillbaka i tiden. Fredriksson (1987) skriver 

om Jaen-Jacques Rousseau som står för en äldre form av könsideologi där han menar att män 

och kvinnor är olika men att de kompletterar varandra. Detta har tolkats olika av olika 

forskare där en del anser att Rousseau talar om olika värden på könen. Oavsett om det var så 

han menade så visar han ett oliktänkande när han hävdar att ”både män och kvinnor är olika, 

och att de bör vara det” (Fredriksson, 1987, s 52). 

 

Jönsson, Molin & Nilsson (2003) menar att kön är något biologiskt eller kulturellt betingat 

och de egenskaper en individ har antingen är förvärvade genom egen erfarenhet eller genom 

socialt inflytande. Ett tredje alternativ är att egenskaperna är medfödda. Samhället har 

traditionellt haft förväntningar på individen som innebär att kvinnor och män ska syssla med 

olika yrken (Johansson et al, 2007), vilket stärker vår tro att kön påverkar karriärvalet även för 

utbildade ekonomer. Johansson et al (2007) menar att kvinnor är överrepresenterade inom  
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service- och utbildnings yrken, den offentliga sektorn och män inom tekniska arbeten och 

transportyrken, den privata sektorn.  

 

När en familj bestämmer sig för att skaffa barn är det oftast kvinnor som tar ut största delen 

av föräldraledigheten. Statistik visar att männen är hemma i större utsträckning idag än för 

bara tio år sedan (SCBb). Majoriteten av tillfällig föräldrapenning, det vill säga vård av sjukt 

barn, tas ut av kvinnan. Sverige är för jämlikhet som innebär att alla oavsett kön, social 

tillhörighet, religion och etnicitet har samma värde och rättigheter (SCBc). Jämlikhet 

innefattar även jämställdhet som syftar på att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att 

nå toppjobben och göra karriär. Trots detta är vi ännu inte där (Elvin-Nowak & Thompson, 

2004), men siffrorna visar att andelen barn i åldern ett till sex år i kommunal verksamhet har 

ökat från 12 procent 1972 till 84 procent 2004 vilket kan tolkas som att fler kvinnor relativt 

sett är ute i arbetslivet idag än för 30 år sedan (SCBc). 

 

Gustafsson & Jansson (2003) och Jönsson et al (2003) talar i sina studier om ett osynligt 

glastak för kvinnor som beskriver mekanismer som hindrar kvinnor att nå toppositioner inom 

arbetsmarknaden. Elvin-Nowak och Thompson (2004) menar att det är viktigt för både män 

och kvinnor att bli bekräftade för att känna sig fulländade. Ett sätt att uppnå detta är enligt 

dem att söka sig till jobb som bekräftar könet. Att göra något annat skulle vara en 

ansträngning, ett risktagande och innebära otrygghet (Elvin-Nowak & Thompson 2004). 

 

Det finns undersökningar som visar att jämställdhet i hushållsarbetet inte behöver tolkas som 

en rättvis arbetsfördelning, det handlar om att båda parter ska var nöjda (Plantin, Månsson & 

Kearney, 2000). Gustafsson och Jansson (2003) kommer i sin undersökning fram till att 

kvinnor väljer att prioritera familj och barn framför arbetet och att det är deras egna val och 

inget annat som har begränsat dem. I samma undersökning kommer de fram till att kvinnor 

har svårt att komma tillbaka om de har varit föräldralediga eftersom de har tappat kunskap 

och missat nyheter inom sitt yrkesområde. 

 

Kvinnor arbetar oftare deltid och tar större ansvar än män för hem och barn (Cunningham, 

2007). Genom att kvinnor utför mer hemarbete än män försvåras karriärmöjligheten för 

kvinnorna (Wahl, 2003). Wahl skriver att många kvinnor tycker att deras familjesituation har 

hindrat dem från att göra karriär och de menar att det är omöjligt att kombinera karriär med ett 

bra familjeliv.  
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För många av kvinnorna är det barnen som prioriteras framför en karriär (Wahl, 2003). 

Resultatet i en studie av Kirchmeyer (2006) visade att kvinnor får en lägre produktivitet av att 

ha en arbetslös make. Bekkenger (2002) menar att det finns en föreställning om att det är 

kvinnan som har makten i hemmet och att hon utestänger mannen ifrån hushållsarbetet och 

förhindrar att han engagerar sig i föräldraskapet, vilket i sin tur leder till utebliven 

pappaledighet. Bekkenger (2002) skriver att det i första hand är kvinnornas ansvar att planera 

och lösa kombinationen mellan arbete och familj. Vid Göteborgs universitet gjordes en 

undersökning av landets 250 största företag där det visade sig att en tredjedel av arbetsgivarna 

uttryckte motstånd mot män som önskade kombinera arbete och familj. En man förväntades 

att engagera sig i sitt arbete och inte satsa på sin familj (Bergström, Borgström, 2007). 

Windsor & Auyeung (2006) har studerat män och kvinnor på stora internationella 

revisionsbyråer i Australien och Singapore. De har bland annat tittat på möjligheten att 

avancera till partner på byrån. Det visade sig att barn påverkar denna möjlighet negativt, för 

både män och kvinnor, men framförallt för kvinnorna.   

 

Utifrån detta antar vi att män och kvinnor kommer att välja olika yrken och att männen i 

större utsträckning finns inom revisionsområdet eller inom den privata sektorn som någon 

form av chef medan kvinnorna i huvudsak arbetar inom offentlig sektor, eller som 

ekonomiassistent på något företag. Att arbeta som revisor innebär stort engagemang i arbetet 

och det kan vara svårt att kombinera med familj då det ofta är långa arbetsdagar. För att en 

person ska kunna arbeta som revisor och samtidigt ha barn krävs det att individen har en 

partner med huvudansvaret för barnen.  

 

H3: Män väljer i större utsträckning än kvinnor att arbeta som revisor.  
 
 
 
Vår teori är att partnerns yrke påverkar valet av karriär. När den ena partnern har en 

akademisk bakgrund och inte den andra, är det möjligt att valet av karriär styrs av partners 

sysselsättning (Kirchmeyer, 2006). Eftersom revisorsyrket kräver att individen är engagerad i 

arbetet kan det vara svårt för båda parterna i ett förhållande att vara revisorer. Trots studier 

som visar att en individ lever tillsammans med en annan person som också har akademisk 

bakgrund antar vi att endast en av dem kan göra karriär som revisor. 

 

H4: Om partnern är revisor minskar möjligheten för individen att själv välja detta yrke.  
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Studiebakgrund 
 
Att välja karriär börjar när individen är i 16-års ålder och ska välja gymnasieskola (Blekinsop 

et al, 2006). Redan här finns möjligheten att läsa ekonomi och sedan få arbete inom det 

området. Redovisningskonsult, redovisningsekonom och löneadministratör är några exempel 

på vad en gymnasieekonom kan arbeta med (Deloitte, Lindebergs Grant Thornton).  

 

För att arbeta som revisorsassistent krävs det att individen har en högskoleutbildning som 

omfattar 120 poäng, varav 60 poäng inom företagsekonomi, 30 poäng juridik (varav 20 poäng 

handelsrätt och 10 poäng beskattningsrätt), 20 poäng inom övriga ämnen (till exempel 

nationalekonomi, statistik och databehandling) samt en uppsats på 10 poäng som är på nivån 

över 40 poäng (RNFS 1996:1). Revisorsnämnden kräver 160 poäng för att bli auktoriserad 

revisor vilket gör att en del revisionsbyråer har 160 poäng som krav för att anställa 

revisorsassistenter (Deloitte, Lindebergs Grant Thornton). Detta beror på att de flesta 

revisionsbyråer som anställer revisorsassistenter har för avsikt att de ska bli auktoriserade 

revisorer.  

 

Utifrån detta antar vi att individer som har läst ekonomi både på gymnasiet och på 

högskola/universitet väljer yrket revisor eftersom de har större erfarenhet av ämnet än de 

individer som bara har läst ekonomi på högskola/universitet. 

 

H5: Individer vilka har läst ekonomi både på gymnasiet och på högskola/universitet väljer att 

arbeta som revisor i större utsträckning än de individer vilka inte har läst ekonomi på 

gymnasiet.  
 
 
I Sverige finns ett flertal högskolor och universitet med ekonomutbildningar. En del av de här 

skolorna anses vara mer prestigefulla än andra och genomsnittsbetygen är höga för att bli 

antagen (VHS). Många individer väljer att flytta till en annan stad för att den utbildning de 

vill gå inte finns i eller i närheten av hemstaden, eller för att utbildningen har rykte om sig att 

vara bättre vid en annan skola (Cullen, Jacob & Levitt, 2005). 

 

Eftersom flera individer är beredda att flytta från hemstaden för att läsa på en skola som har 

inriktning mot revision anser vi att de kommer vara mer benägna att flytta i framtiden för att 

få det jobb de verkligen vill ha. Dessa personer är beredda att ge upp något för att uppnå det  
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de vill. En person som flyttar från hemstaden för att läsa ekonomi anser vi vara mer benägen 

att arbeta som revisor.  

 

H6: En individ som är beredd att flytta för att utbilda sig inom ekonomi/revision väljer i 

större utsträckning att bli revisor senare i livet.  

 

Handelskammaren (2007) har i sin rapport om högskoleranking placerat Lunds Universitet på 

en sjunde plats jämfört med Högskolan Kristianstad som placerar sig på en sextonde plats och 

Växjö Universitet hamnar på en artonde plats. Beck (2007) kommer i sin studie fram till att 

examen vid ett stort lärosäte har stor betydelse när individen ska söka sitt första arbete. Det är 

viktigt att påpeka att undersökningarna gjorts på uppdrag av Svenskt Näringsliv och 

Civilekonomerna, varför objektiviteten kan ifrågasättas. Om en individ har gått i någon av de 

skolor som har bra samverkan med näringslivet och därmed kommit i kontakt med arbetslivet 

under studierna kan det påverka valet av karriär. En individ kan genom den här kontakten bli 

intresserad av andra yrkesområden än det som var tänkt vid utbildningens start eller känna att 

det tilltänkta yrket inte längre är intressant. En annan anledning som påverkar karriärvalet är 

om individen blir erbjuden ett arbete genom den här kontakten.  

 

En examen från en prestigefull skola är en faktor som påverkar när individen ska välja karriär 

eftersom det i regel är svårare med tanke på att det krävs högre betyg (VHS) att bli antagen 

till en utbildning vid någon av de här skolorna, vilket är ett tecken på förmåga om individen 

har lyckats med detta. Sannolikheten att bli anställd vid ett mer prestigefyllt arbete, som 

exempelvis företagsledare, anser vi ökar om individen har examinerats vid en mer 

prestigefylld skola. Vi anser att revisorsyrket inte är det mest prestigefyllda yrket en individ 

kan ha, detta leder i sin tur till att personer med examen från de mer prestigefulla skolorna 

inte är lika intresserade av revisorsyrket som individer med examen från andra skolor. Anses 

revisorsyrket inte vara tillräckligt prestigefullt minskar sannolikheten att bli revisor.  

 
Figur 3.2 Sannolikhet att bli revisor utifrån examensort. 
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Med utgångspunkt i ovanstående anser vi att examensort har inverkan i karriärvalet.  

 

H7: Individer som väljer yrket revisor är i första hand de som inte har avlagt examen vid de 

mest prestigefyllda skolorna. 

 
 
Social klass/Sociala kontakter 
 

Molin och Ågren (1991) intervjuade Frykman, folklivsforskare i Lund, som menar att social 

klass finns redan i småskolan och visar sig i form av två prestigeskalor. Den ena med dem 

som har bäst betyg och den andra kännetecknas av dem som är populärast bland kamraterna. 

Säkerhet är en viktig faktor för att hamna i någon av grupperna. Barn vars föräldrar har 

intellektuella yrken har denna säkerhet per automatik enligt Frykman. Denna säkerhet får de 

genom sin uppfostran som inte bara innebär att få intellektuella kunskaper utan lika mycket 

om ifrågasättande, kritisk distans och att lära sig ett sätt att hantera människor, kunskap och 

olika begrepp. De här barnen lär sig även smak, etikett och val av kläder genom sin 

uppfostran. Sättet som de lär sig att definiera världen gör att de får ett övertag, menar 

Frykman.  

 

Bihagen (2000) skriver att social klass kan ses ur ett ekonomiskt perspektiv som grupperas 

efter likheter och skillnader i anställningspositioner. Arbetsuppgifternas svårighetsgrad, 

anställningsstatus och kvalifikationer i yrkesgrupperingar visas genom anställningspositioner. 

Anställningsstatus syftar på om personen är anställd av någon annan eller är självanställd via 

eget företag (Bihagen, 2000). 

 

Den sociala klass individen kommer ifrån påverkar karriärvalet (Thompson & Subich, 2006). 

Under 1970-talet var skillnaderna stora mellan olika samhällsgrupper när det gäller 

universitets- och högskoleutbildning (Franke-Wikberg & Lundgren, 1980). Det är 

huvudsakligen de lägre samhällsklasserna som är missgynnade, framförallt när det gäller 

utbildningar som leder till yrken som läkare, tandläkare och veterinär. Dessa yrken är ur ett 

statusperspektiv bland de bästa man kan ha (Ulfsdotter Eriksson, 2006). Jordahl (2003) 

skriver att studenter från hem som saknar utbildningstradition har svårare att klara sig i sina 

studier vid högskola/universitet.  
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Franke-Wikberg & Lundgren (1980) skriver om Super och Bachrach (1957) och deras studie 

”Scientific Careers Project” där de försökt komma fram till vilka egenskaper som 

karakteriserar individers olika val av yrkesområden. Med hjälp av flertalet, för den tiden, 

kända amerikanska karriärforskare kom de fram till olika ansatser, däribland: 

 

”Riktningen och hastigheten i en individs rörelse från en yrkesnivå till en annan står i 

samband med hans intelligens, föräldrarnas socialgruppstillhörighet, hans eget statusbehov, de 

värden han skattar högst, intressen, samarbets- och ledarförmåga samt tillgång och efterfrågan 

på arbetsmarknaden” (Franke-Wikberg & Lundgren, 1980, s 28). 

 

I en intervju med Orvar Löfgren, folklivsforskare i Lund, gjord av Molin och Ågren (1991) 

menar Löfgren att klass är något som individen helst undviker att tala om, eftersom 

arbetarklassen tycker att det är förödmjukande och skamligt att tillhöra den lägre klassen och 

de som kommer från den övre klassen inser att de har varit gynnade på bekostnad av andra. I 

terminologin från 1800-talet och 1900-talet talas det ofta om klasskillnader, vilka är mindre i 

Sverige idag än i andra länder. Däremot försvann aldrig klassamhället i Sverige. Löfgren 

menar även att medelklass idag är den vanligaste klassen i Sverige som de allra flesta tillhör 

och inte som medelklassen på 1800-talet som på den tiden ansågs vara en finare klass som 

inte så många tillhörde.  

 

H8: Individer som tillhör högre sociala klasser väljer i större utsträckning att arbeta som 

revisor än individer från lägre samhällsklasser. 

 

Trots att individerna i den här undersökningen har ekonomie kandidatexamen kan det antas att 

de väljer yrken utifrån vad föräldrarna arbetar med. En person vars ena förälder arbetar som 

revisor väljer därmed i större utsträckning detta yrke själv jämfört med en person vars 

föräldrar inte arbetar som revisorer, eftersom undersökningar visar att föräldrar har stor 

inverkan på karriärvalet (Gibson, Gripentrog, Marsch, 2007, Schnabel et al, 2002). Föräldrar 

har ofta kontakter via sin egen arbetsplats som kan hjälpa individen i arbetssökandet.  

 

H9: Är någon av föräldrarna revisor ökar det sannolikheten att individen väljer att arbeta som 

revisor.  
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Sociala kontakter är en annan viktig faktor som påverkar individen i karriärvalet. Enligt Beck 

(2007) i undersökningen ”Civilekonomer i arbetslivet 2007” är sociala kontakter väldigt 

viktiga när individen söker sitt första jobb. Andra viktiga faktorer är tidningsannonser och 

förfrågan direkt på arbetsplatsen. 

 

Marmaros och Sacerdote (2002) gjorde en undersökning där de studerade sistaårselever vid 

ett universitet i USA. De undersökte vilka faktorer som påverkade deras karriärval och 

genomgående visade det sig att sociala nätverk var det viktigaste. De här nätverken består av 

medlemmar i den studentförening där individen är aktiv, klasskamrater, korridorkompisar och 

släktingar. Olika nätverk används beroende på vilken typ av jobb individen söker. Om 

individen söker prestigefulla och välbetalda jobb, som till exempel revisor, används nätverken 

med studentföreningsmedlemmar i första hand. Marmaros et al (2002) menar att nätverk 

används vid alla karriärval.  

 

Med de här argumenten anser vi att individer som har goda sociala kontakter väljer yrken där 

de har nytta av kontakterna. Vi menar därmed att personer som har sociala kontakter inom 

revisionsområdet väljer en karriär som revisor.  

 

H10: En individ med någon social kontakt som är revisor väljer själv att arbeta som revisor 

oftare än någon utan denna sociala kontakt.   

 

Med akademisk bakgrund menar vi föräldrarnas eventuella högre utbildning och huruvida 

denna påverkar individen i sitt karriärval (Schnabel et al, 2002). 

 

Studier visar att den akademiska bakgrunden som en individ har är väldigt viktig, se 

exempelvis Hirschman och Voloshins undersökning (2006), och i många fall har denna 

betydelse för om studier vid högskola eller universitet kommer att påbörjas. Statistik visar att 

studenter som kommer från familjer där föräldrarna inte har akademisk utbildning har svårare 

att klara sig i sina studier (Jordahl, 2003). Forskning visar också att individer vars föräldrar 

inte har akademisk utbildning, studerar vid högskola/universitet i mindre utsträckning än 

individer vars föräldrar har studerat vid högskola/universitet (Schnabel et al, 2002).   

 



 24

 
Revisor eller inte?  Larsson & Olsson 
 

Utifrån detta antar vi att det är viktigare för de individer som har föräldrar med akademisk 

bakgrund att läsa vidare vid högskola/universitet än vad det är för de individer som kommer 

från en familj som saknar dessa utbildningstraditioner, samt att flera av individerna i gruppen 

”akademiska föräldrar” känner att de har en press på sig att själva läsa vidare och skaffa sig 

ett bra yrke. Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006) har skrivit en doktorsavhandling, ”Yrke, Status 

& Genus” där hon bland annat listar hundra yrken efter deras status. De första tio yrkena på 

den här listan kräver studier vid högskola/universitet.  

  

Detta leder till att individer från akademikerhem i större utsträckning återfinns inom 

områdena revision och på chefsposter, medan de som saknar akademisk bakgrund istället har 

andra yrken inom ekonomi eller helt andra yrken. Med de här argumenten skapar vi vår 

hypotes om att akademisk bakgrund har betydelse i karriärvalet.  

 

H11: Individer med någon förälder som har en akademisk utbildning väljer i större 

utsträckning att arbeta som revisor. 

 

 

Etniskt ursprung 
 

Nio av tio svenskar anser helt eller delvis, att alla invandrare, både första- och 

andragenerationen, och som är permanent bosatta i Sverige ska ges samma rättigheter som 

personer med svensk bakgrund. Lika många menar att invandrare diskrimineras i arbetslivet 

(Diaz & Aress, 2006). Undersökningen ”Bortom etnicitet” av Farbod Rezania (2007) gjord på 

uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att antalet förvärvsarbetande invandrare sedan början av 

1990-talet har fördubblats. Dessutom hävdar undersökningen att etniciteten inte har någon 

större betydelse när individen söker arbete utan att det är ålder, utbildningsnivå och vistelsetid 

i Sverige som påverkar. Vidare antyder denna undersökning att det finns stora brister i 

integrationspolitiken och skyller på den som en anledning till att personer med icke svensk 

bakgrund har svårare att få jobb än personer med svensk bakgrund.  

 

Samtidigt visar en annan studie att personer med icke svensk bakgrund och som är 

högutbildade bland annat kör taxi i Sverige för att de inte kan få något annat arbete (Becirovic 

& Ruiz, 2002). Det är inte kompetensen som avgör när arbetsgivaren överväger att anställa en 

individ med invandrarbakgrund, utan snarare hur arbetsgivaren bedömer huruvida individen 

passar in i det kulturella och sociala sammanhanget på företaget (Becirovic & Ruiz 2002).  
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Detta visar att det finns flera olika synsätt i det svenska samhället när det gäller etnisk 

diskriminering och vad den beror på. Olika samhällsgrupper hävdar olika anledningar till att 

personer med icke svensk bakgrund har svårare än personer med svensk bakgrund att få 

kvalificerade arbete i Sverige. 

 

Carlsson och Rooth (2007) pekar på att det finns viss etnisk diskriminering vid 

nyrekryteringar. Detta kan göra att personer som inte blir kallade till anställningsintervju 

tröttnar och således tvingas att byta inriktning vid arbetssökande. Det rapporteras även att 

personer från exempelvis Iran, Turkiet, Vietnam och länder där huvudspråket är arabiska i 

mindre utsträckning deltar i medborgerliga och sociala aktiviteter i Sverige, jämfört med 

personer med svensk bakgrund (Lindström, 2005). Detta kan göra att personer med svensk 

bakgrund har ett större kontaktnät i arbetslivet, som kan vara en fördel vid nyrekryteringar. 

Ytterligare anledningar till att etnicitet kan påverka karriärvalet är kunskap om 

arbetsmarknaden i det land individen befinner sig samt även att individens egna 

uteslutningsprocesser är olika beroende på var man kommer ifrån (Kalter & Kogan, 2006).  

 

H12: Individer med svenskt ursprung väljer i större utsträckning att bli revisor än personer 

som inte har svenskt ursprung. 

 

 

Arbetsmarknad 
 

Arbetsmarknaden ser olika ut vid olika tidpunkter och präglas av högkonjunktur respektive 

lågkonjunktur. Tiden mellan dessa konjunkturer kallas för konjunkturcykel och varar i cirka 

fem år. Sverige upplevde en väldigt djup, men snabbt övergående lågkonjunktur i början på 

1920-talet, däremot klarade Sverige sig relativt bra under den stora depressionen på 1930-

talet. Efter andra världskrigets slut har konjunktursvängningarna blivit mindre. I början av 

1990-talet drabbades Sverige dock av en kraftig finans- och arbetslöshetskris men efter det 

sjönk arbetslösheten successivt (Nationalencyklopedin). Nästa botten kom runt år 2001 och 

arbetslösheten steg återigen (SCBd). Ett annat problem kan vara att det inte är så många 

personer som examineras när arbetsmarknaden är bra. Många hoppar av sina studier och 

arbetar istället, dock inte som revisor (Eliasson, 2007). Detta gör att de som trots allt tar 

examen vid de här tidpunkterna har större möjlighet att välja revisorsyrket eftersom det är 

mindre konkurrens mellan arbetstagarna.  
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Vi anser därför att arbetsmarknaden har ett betydande inflytande på individen i karriärvalet. 

För de individer som examineras under en nedgång på arbetsmarknaden innebär det 

svårigheter att få arbete. Detta leder i sin tur till att dessa individer tvingas till andra yrken än 

det som var tänkt när de påbörjade sin utbildning. För de individer som examineras när 

arbetsmarknaden är bra och arbetslösheten är låg är det lättare att få det jobb som var tänkt när 

utbildningen påbörjades.  

 

H13: Individer som examineras när arbetsmarknaden är bra väljer i större utsträckning att bli 

revisor jämfört med dem som examineras när arbetsmarknaden är dålig. 
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3.2 Hypotessammanfattning 

 

H1: Yngre väljer oftare än äldre att arbeta som revisor. 

 

i) Revisionsbyråer väljer yngre personer framför äldre på grund av de kostnader 

auktorisation innebär. 

ii) Yngre personer har lättare för prov än äldre personer.   

iii) Äldre personer väljer självmant andra yrken eftersom revisionsbyråerna 

föredrar yngre personer. 

 

H2: Om en individ har arbetat extra under studierna väljer denne inte revisorsyrket i 

 lika stor utsträckning som personer som inte har arbetat extra. 

 

i) Att söka arbete är lättare inom andra yrken än revisorsyrket när individen har 

arbetslivserfarenhet.  

ii) Personer som har arbetslivserfarenhet väljer att fortsätta arbeta inom de yrken 

där de har arbetslivserfarenhet.   

  

H3: Män väljer i större utsträckning än kvinnor att arbeta som revisor.  

 

i) Kvinnor är föräldralediga i större utsträckning än männen.  

ii) Kvinnor tar större ansvar för familj och hemarbete än männen.  

iii) Fler kvinnor än män arbetar inom offentlig sektor.  

 

H4: Om partnern är revisor minskar möjligheten för individen att själv välja detta yrke.  

 i) Revisorsyrket är krävande så endast den ena partnern kan göra karriär som 

revisor.  

 

H5: Individer vilka har läst ekonomi både på gymnasiet och på högskola/universitet väljer att 

arbeta som revisor i större utsträckning än de individer vilka inte har läst ekonomi på 

gymnasiet. 

  

 i) Personer som har läst ekonomi både på gymnasiet och vid högskola/universitet 

har större erfarenhet av ekonomi än de som inte har läst det på gymnasiet. 
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H6: En individ som är beredd att flytta för att utbilda sig inom ekonomi/revision väljer i 

större utsträckning att bli revisor senare i livet.  

 

 i) Viljan att flytta ger en indikation på engagemang.  

 

H7: Individer som väljer yrket revisor är i första hand de som inte har avlagt examen vid de 

mest prestigefyllda skolorna. 

 

i) Det krävs högre betyg för att bli antagen vid en prestigefull skola.  

ii) Det finns andra yrken än revisor som anses vara mer prestigefulla. Studenter 

från en prestigefull skola väljer något av de här yrkena framför revisorsyrket

   

H8: Individer som tillhör högre sociala klasser väljer i större utsträckning att arbeta som 

revisor än individer från lägre samhällsklasser. 

 

 i) Personer ur de lägre samhällsklasserna är missgynnade när det gäller mer 

välbetalda yrkena. 

 

H9: Är någon av föräldrarna revisor ökar det sannolikheten att individen väljer att arbeta som 

revisor.  

 

 i) Föräldrarna påverkar valet av karriär.  

 

H10: En individ med någon social kontakt som är revisor väljer själv att arbeta som revisor 

oftare än någon utan denna sociala kontakt.  

 

 i) Sociala nätverk är viktiga för att individen ska få det arbete han/hon vill ha.  

 
H11: Individer med någon förälder som har en akademisk utbildning väljer i större 

utsträckning att arbeta som revisor. 

 

 i) Det är viktigt för personer från akademikerhem att välja ett statusfyllt yrke. 
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H12: Individer med svenskt ursprung väljer i större utsträckning att bli revisor än personer 

som inte har svenskt ursprung. 

 

i) Det förekommer diskriminering vid nyrekrytering.  

ii) Brister i integrationspolitiken.  

iii) Personer födda i Sverige har ett större kontaktnät i arbetslivet än personer som 

inte är födda i Sverige. 

 

H13: Individer som examineras när arbetsmarknaden är bra väljer i större utsträckning att bli 

revisor jämfört med dem som examineras när arbetsmarknaden är dålig. 

 

i) Färre personer examineras när arbetsmarknaden är bra eftersom många börjar 

arbeta istället för att avsluta sin utbildning. 

ii) Det finns fler arbetstillfällen när arbetsmarknaden är bra.  
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4. EMPIRISK METOD 

Vi använder oss av en dokumentstudie samt telefonsurvey för att genomföra vår 

undersökning. Vårt datamaterial samlar vi in dels genom ett standardiserat frågeformulär 

med i huvudsak strukturerade frågor samt genom Ladok. Vi förklarar även vårt urval och tar 

upp framställningen av vårt frågeformulär där vi beskriver hur vi har operationaliserat 

faktorerna till mätbara variabler. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Vår undersökning syftar till att förklara redovisningsekonomers karriärval. Undersökningen 

kan göras på flera olika sätt, bland annat med postenkät, webbenkät eller intervju. Postenkät 

har fördelen att många observationer kan göras men det är kostsamt i form av porto. 

Alternativet kan då vara att göra en webbenkät eftersom man kommer ifrån kostnaderna som 

postenkäten medför. Nackdelen med webbenkät är svårigheterna med att finna relevanta e-

post-adresser till våra respondenter. I båda fallen finns risk för låg svarsfrekvens då den här 

typen av brev och e-post inte prioriteras av respondenten (Christensen, Andersson, Engdahl & 

Haglund, 2001). Dessutom är det omöjligt för oss att säkerställa om det är rätt person som 

svarar på enkäten. Ett annat tillvägagångssätt är besöksintervju som ger en relativt hög 

svarsfrekvens, men kostnads- och tidsaspekten talar mot denna metod eftersom vårt urval är 

spritt över Sverige (Saunders et al, 2007). En metod som är en kombination av intervju och 

enkät är telefonsurvey där respondenterna blir uppringda av intervjuaren som ställer frågor 

efter ett standardiserat frågeformulär. En surveystudie ger en överblicksbild med stora 

populationer och få variabler för varje enhet (Andersen, 1998). En telefonsurvey går att 

genomföra till relativt låga kostnader per kontakt under en rimlig tid och ger en hög 

svarsfrekvens (Saunders et al, 2007). Vid telefonintervju såväl som vid besöksintervju kan 

intervjuaraffekter förekomma i form av att respondenten inte svarar ärligt utan svarar så som 

han/hon tror att intervjuaren vill (Saunders et al, 2007). En annan aspekt som talar mot 

telefonintervju är att intervjuaren måste engagera respondenten i ämnet för att få en hög 

svarsfrekvens (Christensen et al, 2001). Vid beaktande av de olika metodernas för- och 

nackdelar har vi valt att använda oss av en telefonsurvey och det är vår förhoppning att vi på 

så sätt ska få en hög svarsfrekvens.  När vi ringer kan vi ställa kontrollfrågor som säkerställer 

att vi får svar från rätt person vilket ökar reliabiliteten och vi kan förklara vad vi menar vid 

eventuella oklarheter. 
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Vi har utformat ett frågeformulär med mestadels strukturerade frågor för att underlätta för 

både respondenterna och intervjuaren. Frågorna är av den karaktär att vi inte behöver läsa upp 

svarsalternativen utan bara kan kryssa för det som respondenten svarar. Eftersom en 

telefonintervju inte ska ta för lång tid (Dahmström, 2005), då det kan vara svårt att uppehålla 

någons intresse en längre tid när respondenten och intervjuaren inte ser varandra, har vi 

begränsat antalet frågor och utformat de så att vi har nytta av en fråga flera gånger när vi 

senare testar våra hypoteser. Eftersom vi har konstruerat frågorna i frågeformuläret är det en 

självklarhet för oss vad vi menar med frågorna. Detta är inte lika självklart för dem som ska 

besvara frågorna. Visserligen kan vi förklara frågorna vid intervjutillfället men detta blir 

tidskrävande. För att komma ifrån det här problemet har valt att testa enkäten på en person 

som är fristående (Dahmström, 2005).  

 

 

4.2 Urval 

Att göra en totalundersökning skulle innebära att vi är tvungna att fråga alla 

redovisningsekonomer i Sverige som skrev sin kandidatuppsats inom redovisning/revision. I 

vårt fall är det alldeles för tids- och kostnadskrävande (Trost, 2007) så vi har valt att begränsa 

oss till de redovisningsekonomer som har skrivit en kandidatuppsats med den här inriktningen 

2000/2001 och 2004/2005 vid Högskolan Kristianstad och Växjö Universitet. Ett alternativ 

till att använda de som har skrivit kandidatuppsats inom redovisning/revision är att använda 

de som har tagit Ekonomie kandidatexamen men genom detta missar vi de personer som har 

skrivit kandidatuppsats men av olika anledningar inte tagit ut kandidatexamen.   

 

När vi väljer de här skolorna förlorar vi de geografiska skillnaderna mellan till exempel norra 

och södra Sverige, men av praktiska skäl väljer vi detta som en avgränsning. Detta val ger oss 

dock två olika typer av skolor, skolan i Kristianstad är högskola medan den i Växjö är 

universitet. I Kristianstad heter utbildningen revisor/controller och i Växjö läser studenterna 

antingen redovisning eller controller. Dessa inriktningar skiljer sig något från varandra men vi 

anser dem vara så pass lika att de är relevanta att jämföra i vår studie, alla kan leda till 

revisorsyrket under förutsättning att personen läser ytterligare poäng upp till 160 poäng som 

krävs för att bli auktoriserad revisor. 
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Det var tänkt att respondenter från universitetet i Lund skulle ingå i urvalet så att vi skulle 

kunna observera skillnader mellan prestigefylld skola och icke prestigefylld skola. Problemet 

med Lunds Universitet var att de inte gör en uppdelning av kandidatuppsatser inom 

företagsekonomi utan endast delar in uppsatserna i deras huvudämne såsom nationalekonomi 

och företagsekonomi. Om vi då tagit de studenter som skrivit uppsats i företagsekonomi hade 

vi förutom redovisning och revision även fått de som skrivit inom området marknadsföring, 

organisationsteori et cetera vilket inte är relevant för vår studie. Vi hade däremot kunnat gå 

igenom alla uppsatser som skrevs de här åren och själva gjort en indelning av vilka som 

hamnar inom området redovisning/revision och vilka som inte gör det. Detta hade dock varit 

tidskrävande vilket gjorde att vi valde att inte ta med Lunds Universitet i vårt urval. När vi 

valt att bortse från Lunds Universitet kan vi inte svara på hypotesen 7 med samma precision 

som om vi hade haft Lund med i urvalet. Vi kan göra en jämförelse mellan skolorna i alla fall 

eftersom Växjö är universitet och Kristianstad är högskola och kan därmed se om de är någon 

skillnad mellan universitet och högskola vid karriärvalet. Av det här underlaget väljer vi att 

använda alla personer från Kristianstad och Växjö 2000/2001 och 2004/2005 eftersom de inte 

är så många och ett flertal faller bort på grund av att telefonnummer saknas.  

 

Vi väljer att använda årtalen 2000/2001 och 2004/2005 för att kunna göra en jämförelse 

mellan två perioder då arbetsmarknaden sett olika ut (SCBd). Vi har valt att använda oss av 

två sammanhängande årtal i de båda grupperna eftersom det var få studenter från Växjö 2000 

och 2001 var för sig. Detta gör att vi måste använda båda åren för att få tillräckligt många 

respondenter från Växjö. För att dessa ska vara jämförbara med studenterna från Högskolan 

Kristianstad gör vi likadant där och tar de personer som har skrivit uppsats i 

redovisning/revision 2000 och 2001. Vi gör likadant med de studenter från båda skolorna som 

skrev sin uppsats 2004 och 2005. Båda skolorna hade år 2004 och 2005 var för sig tillräckligt 

många i totalpopulationen men eftersom vi slår ihop två år i den första gruppen och vill ha i 

genomsnitt fyra år mellan grupperna gör vi så även dessa år.  
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4.3 Datainsamling 

Vi använder oss av data som vi har hämtat genom dokumentstudier. Vi har fått namn och 

adresser från Ladok och utifrån dessa namn och adresser har vi med hjälp av www.eniro.se 

och www.hitta.se letat upp personernas telefonnummer. Genom våra standardiserade 

telefonintervjuer (se bilaga 1) samlar vi in information om respondenterna som är nödvändig 

för vår studie och inte redan finns tillgänglig (Christensen et al, 2001). Vi använder oss av en 

intervjuguide (se bilaga 2) så vi säkerställer att alla respondenter får samma information och 

för att vi inte ska missa något då vi ringer (Christensen et al, 2001).  

 
 

 

4.4 Operationalisering 

 
Enkätens utformning 
 

Vår enkät består av strukturerade frågor, det vill säga frågor med fasta svarsalternativ. Att 

använda den här typen av frågor underlättar när svaren ska bearbetas, jämföras och när 

slutsatser ska dras, istället för frågor med öppna svarsalternativ (Trost, 2007). Eftersom vår tid 

är begränsad då telefonintervjuer inte ska ta för lång tid (Dahmström, 2005) har vi försökt att 

bara ställa en fråga till varje hypotes som besvarar det vi behöver veta. Några hypoteser 

kräver fler än en fråga eller en följdfråga. Frågeformuläret innehåller ett antal frågor som vi 

inte behöver ställa till respondenterna. Vilken skola individen har examinerats samt vilket år 

är uppgifter som vi kan fylla i innan vi kontaktar respondenten eftersom det är data som vi 

redan har. Vi har även tagit med uppgifter om anledning till bortfall vilka är att vi inte hittar 

telefonnummer, personen inte är anträffbar samt att respondenten inte vill delta i 

undersökningen. 

 

Beroende variabeln 
 

Vår beroende variabel är vilket arbete individen har idag. För att få svar på detta frågar vi 

vilka arbeten personen har haft efter examen. Vi väljer att ställa de här frågorna eftersom de 

besvarar vad individen började arbeta med direkt efter examen och vad de arbetar med idag, 

på så sätt kan vi avgöra om det arbete de fick efter examen var det de ville ha och fortfarande  
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har kvar. Problemet med de här frågorna är att de inte besvarar vad individen vill arbeta med 

utan vad det är de arbetar med. Vi anser att oavsett vilket yrke individen har, så har ett val 

gjorts, alternativet vore kanske att vara arbetslös.  

 

 
Oberoende variabler 
 

Ålder/arbetslivserfarenhet 

För att kunna besvara hypotesen ”Yngre väljer oftare än äldre att arbeta som revisor” ställer 

vi frågan vilket år de är födda. Att fråga om födelseår istället för deras ålder gör att vi inte 

underskattar genomsnittliga åldern, med tanke på att personer fyller år på olika dagar under 

året. En person som är 35 år och ska fylla 36 senare under året kan svara antingen 35 eller 36 

på vår fråga (Ejlertsson, 2005). När vi frågar om födelseåret blir även detta en uppskattning 

men det blir lika för alla respondenterna. Eftersom personerna i vår undersökning har skrivit 

uppsatsen vid olika år så korrigerar vi åldern hos respondenterna genom att ta bort sju år från 

åldern hos de personer som skrev sin uppsats 2000/2001 och tre år från dem som skrev 

uppsatsen 2004/2005. Genom att ta bort sju respektive tre år från respondenternas ålder 

underskattar vi deras ålder men det är inte den aktuella åldern som vi jämför utan om det är ett 

samband mellan åldersskillnad och om personen blir revisor.  

 

Om individen har arbetslivserfarenhet när denne ska välja yrke finns möjligheten att personen 

väljer att arbeta inom det område som erfarenheten är relevant för. Till hypotesen ”Om en 

individ har arbetat extra under studierna väljer denne inte revisorsyrket i lika stor 

utsträckning som personer som inte har arbetat extra” ställer vi frågorna om individerna 

arbetade extra under studierna samt på somrarna och i så fall med vad. Svarsalternativen på 

den här frågan var ”Ja” eller ”Nej”. Om individen svarade ja frågade vi även vad de hade 

arbetat extra med. Det vi förlorar när vi bara frågar om arbete under studierna är de som har 

arbetat även innan de började studera, men för att det ska bli jämförbart mellan 

respondenterna frågar vi endast om arbete under studierna eftersom det finns åldersskillnad 

mellan respondenterna.  
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Kön/Familjeliv/Arbetsliv 

För att testa hypotesen ”Män väljer i större utsträckning än kvinnor att arbeta som revisor” 

måste vi avgöra om personen är en man eller kvinna. Detta gör vi dels genom att titta på 

namnet på personen samt lyssna på deras röst. Problemet här blir de respondenter som vi inte 

får tag på och som har sådana namn som kräver att vi hör deras röst för att avgöra vilket kön 

de har, till exempel Kim som både en man och en kvinna kan heta. Till hypotesen ”Om 

partnern är revisor minskar möjligheten för individen att själv välja att bli revisor” ställer vi 

frågan om individens civilstånd. Svarsalternativen på den här frågan var ”Gift”, ”Sambo”, 

”Särbo” eller ”Ensamstående”. De personer som inte svarade att de var ensamstående 

frågade vi även vad deras partner arbetar med. Med den här frågan får vi bara reda på vad 

partnern arbetar med och undviker att studera uppfattningar.  

 

Akademisk bakgrund 

Hypotesen ”Individer vilka har läst ekonomi både på gymnasiet och på högskola/universitet 

väljer att arbeta som revisor i större utsträckning än de individer vilka inte har läst ekonomi 

på gymnasiet” krävde att vi frågade individen vilket program de hade läst på gymnasiet. 

Eftersom vi bara frågar om vilket program personen har läst på gymnasiet förlorar vi 

information om personer som har läst andra kurser än ekonomprogrammet på 

högskola/universitet.  

 

Examensort 

Till vår hypotes ”En individ som är beredd att flytta för att utbilda sig inom ekonomi/revision 

väljer i större utsträckning att bli revisor senare i livet” ställde vi frågan om personen hade 

flyttat från sin hemstad till en annan stad för att läsa det program som de gjort. 

Svarsalternativen var ”Ja” eller ”Nej” och för de personer som svarade ”Ja” frågade vi även 

vad det var som gjort att de flyttade. Vi trodde att en person var beredd att flytta för att 

utbildningen inte fanns i hemstaden eller för att personen träffat en partner som bodde i staden 

personen flyttade till. För att inte utesluta att det kan vara andra orsaker som gjorde att 

personen valde att flytta från hemstaden tog vi även med ett svarsalternativ där personen 

kunde ange andra orsaker. Vi anser att de personer som inte bor i staden där de studerar och 

inte heller väljer att flytta dit har ett avstånd till skolan som gör det möjligt att pendla och att 

det är anledningen till att individen inte väljer att flytta. 
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Hypotesen ”Individer som väljer yrket revisor är i första hand de som inte har examen vid de 

mest prestigefyllda skolorna” krävde inte att vi ställde någon fråga eftersom det framgick av 

vårt urval vilken skola personen hade tagit sin examen vid. Vi definierar Växjö Universitet 

som mer prestigefullt än Högskolan Kristianstad, eftersom det är svårare att komma in på 

utbildningen vid Växjö Universitet än vid Högskolan Kristianstad (VHS). Däremot ställde vi 

frågan om personen läst hela ekonomutbildningen på samma skola. Denna fråga är nödvändig 

för att avgöra om personen är en renodlad student från någon av skolorna eftersom det 

förekommer att studenter läser merparten av tiden vid en skola och tar ut examen vid en 

annan. De respondenter som har läst utbildningen från start till och med kandidatuppsatsen på 

en skola och sedan läser magisternivån på en annan skola klassas i vår studie som en renodlad 

student eftersom vi bara jämför de studenter som har läst till och med kandidatuppsatsen.  

 

Social klass/Sociala kontakter 

Social klass kräver en uppdelning av respondenterna. Eftersom det är svårt att fråga vilken 

social klass de tillhör, har vi valt att göra indelningen utifrån föräldrarnas yrken och 

utbildning. Vi gör indelningen av social klass utifrån ”Meddelande i Samordningsfrågor 

1982:4 p.9” som delar in befolkningen i tre olika sociala klasser. I vår undersökning ser vi till 

individens båda föräldrars akademiska utbildning och deras yrke när vi klassificerar 

personerna i olika klasser. ”Meddelande i Samordningsfrågor 1982:4 p. 9” beskriver ”Social 

Ekonomisk Indelning” (SEI) från 1968 (SCBe). Denna delar in befolkningen i tre olika sociala 

klasser.  

 

 

Social klass 1: Social klass 2: Social klass 3:  

Företagare Småföretagare Arbetare  

Företagsledande tjänstemän Bönder  Småbrukare  

Högre tjänstemän  Tjänstemän på mellannivå 

Fria yrken Tjänstemän på lägre nivå 

 Tekniker och kontorspersonal 
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De flesta respondenter placerar vi i en klass genom att bara se till föräldrarnas yrke, men vissa 

kräver att vi även ser till föräldrarnas utbildning för att avgöra vilken social klass individen 

ska tillhöra. Detta gör att vi frågar om individens föräldrar har akademisk utbildning och vem 

av dem, om det bara är den ena av föräldern som har akademisk utbildning. Med hjälp av 

detta kan vi testa vår hypotes ”Individer som tillhör högre sociala klasser väljer i större 

utsträckning att arbeta som revisor än individer från lägre samhällsklasser”.  

 

För att kunna testa vår hypotes ”Är någon av föräldrarna revisor ökar det sannolikheten att 

individen väljer att arbeta som revisor” använder vi oss av frågan om respondentens 

föräldrars yrken. 

 

När det gäller sociala kontakter som vi testar i hypotesen ”En individ med någon social 

kontakt som är revisor väljer själv att arbeta som revisor oftare än någon utan denna sociala 

kontakt” är det svårt att definiera sociala kontakter och risk för att olika individer definierar 

begreppet olika. Vi väljer därför att fråga hur personen fick sitt nuvarande arbete. I den här 

frågan har vi svarsalternativen ”Via kontakter”, ”Via annons” och ”Via förfrågan på 

arbetsplatsen” för att kunna bedöma om personen har fått arbetet genom sitt sociala nätverk 

eller inte. Vi är medvetna om det att det finns andra sätt en individ kan få arbete på, därför har 

vi valt att ha med svarsalternativet ”Annat”, därmed utesluter vi inte något alternativ att få 

arbete på. Om personen arbetar som revisor och har fått arbetet genom en social kontakt antar 

vi att denna kontakt är revisor alternativt arbetar på en revisionsbyrå. Utöver släkt och vänner 

ser vi även klienter och kunder som en social kontakt. De personer som svarar att de fått sitt 

nuvarande arbete genom befordran på samma arbetsplats frågar vi även hur de fick arbete på 

det företaget från allra första början. Detta är tvunget då en befordran kan ses som att 

personen fick arbetet genom kontakter eftersom denne är känd av arbetsgivaren och vi måste 

därför ta reda på hur personen fick sin första anställning på arbetsplatsen.  

 

Hypotesen ”Individer med någon förälder som har en akademisk utbildning väljer i större 

utsträckning att arbeta som revisor” besvarar vi genom att fråga respondenten om deras 

föräldrar har akademisk utbildning. Svarsalternativen på den här frågan är ”Ja, båda”, ”Ja, 

mamma”, ”Ja, pappa” och ”Nej, ingen”. När vi frågar om föräldrarna har akademisk 

utbildning förlorar vi de föräldrar som inte har akademisk utbildning men som har 

internutbildningar, men vi anser att det är lättare att fråga om akademisk utbildning eftersom  
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det är troligare att respondenterna känner till denna än att de känner till eventuella 

internutbildningar.  

 

Etniskt ursprung 

Vår hypotes ”Individer med svenskt ursprung väljer i större utsträckning att bli revisor än 

personer som inte har svenskt ursprung” gör att vi i inledningen av frågeformuläret frågar 

personen var de är födda. Vi ställer den här frågan direkt efter frågan om vilket år de är födda 

för att den ska kännas mer naturlig. Att fråga någon var han/hon är född kan upplevas 

kränkande och genom att ställa frågan på det här sättet och i det sammanhang vi gör anser vi 

att vi kan minska risken att få någon att känna sig kränkt. Etniskt ursprung omfattar inte bara 

första generationens invandrare som vi fångar med frågan om var de är födda utan även andra 

generationens invandrare, då det kan vara skillnad mellan generationer (Slack & Jensen, 

2007). För att undersöka detta måste vi fråga respondenten var hans/hennes föräldrar är födda. 

Den här frågan kan vara känslig så vi väljer att ställa den i samband med att vi frågar om 

respondentens föräldrars utbildning och yrke. 

 

Arbetsmarknad 

För att ta reda på om personen tog examen när arbetsmarknaden var bra eller dålig behöver vi 

inte ställa någon fråga eftersom det framgår av vårt urval vilket år personen tog examen. Så 

till hypotesen ”Individer som examineras när arbetsmarknaden är bra väljer i större 

utsträckning att bli revisor jämfört med dem som examineras när arbetsmarknaden är dålig” 

tittar vi bara på vårt urval. Arbetsmarknaden var bättre för dem som tog examen 2000/2001 än 

för de 2004/2005. Arbetslösheten var högre 2000/2001 än 2004/2005 (SCBd). Vi förutsätter 

att det i de olika perioderna bara är arbetsmarknaden som påverkar vilket karriärval individen 

gör, men med detta antagande förlorar vi andra aspekter som påverkar övriga variabler, 

exempelvis om fördelningen ändras mellan män och kvinnor som läser högre utbildning beror 

på arbetsmarknaden eller andra faktorer. Trots detta väljer vi denna jämförelse för att 

avgränsa oss i vår studie angående vad det är som ändras mellan olika perioder.  
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4.5 Kapitelsammanfattning 

Datamaterialet i vår undersökning har samlats in genom dokumentstudie och telefonsurvey 

där vi har intervjuat personer som antingen har studerat vid Högskolan Kristianstad eller 

Växjö Universitet. Namn, adress och telefonnummer på respondenterna i vår undersökning 

har samlats in genom dokumentstudier. Primärdata har vi fått genom att ställa frågor till 

respondenterna.  
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5. EMPIRISK ANALYS 

I det här kapitlet analyserar vi det material vi har samlat in. Vi börjar med en bortfallsanalys 

där vi redovisar svarsfrekvensen fördelat på kön, skola och det år respondenten skrev sin 

uppsats. Därefter tar analysen av de olika hypoteserna, som vi skapade i kapitel tre, vid och 

vi avgör om de ska förkastas.  Sedan följer en korrelationsmatris. Vi avslutar kapitlet med en 

sammanfattning av hypoteserna.   

 

I vår analys använder vi oss av Pearson Chi-Square-test, Fisher´s Exact Test i de fall då inte 

alla cellerna i korstabellerna har förväntade värden som överstiger 5,0 och Pearson Bivariate 

Correlations Test för att testa korrelationen mellan olika variabler. I de fall Fisher´s Exact 

Test används beror det på att vi har för få observerade värden vilket gör att vi senare inte kan 

dra några slutsatser men vi vill ändå analysera svaren. När vi testar åldern mot variabeln om 

respondenten är revisor, använder vi oss av t-test och bekräftar detta med ett Mann-Whitney-

test. Vi använder inte regressionsanalys när vi testar våra hypoteser eftersom den analysen 

kräver en kvantitativ beroende variabel utan vi tillämpar diskriminantanalys. 

 

 I de fall svaga samband kan påvisas (p mellan 0,05-0,1) förkastar vi inte hypotesen (se till 

exempel Gudmundsson & Josephson, 2007, Broberg, 2006, Tagesson, Dahlgren Gamlén & 

Håkansson, 2005). Vi väljer att tillämpa signifikansnivåerna 0,01 = stark signifikans, under 

0,05 = signifikans och under 0,1 = svag signifikans.  

 

Genomsnittsåldern för de svarande när de skrev sin uppsats var 29 år för 

Kristianstadstudenten och 24 år för Växjöstudenten. Majoriteten av dem är inte ensamstående 

oavsett skola. De som har studerat i Växjö har flyttat till staden med omnejd i större 

utsträckning än Kristianstadstudenten som antingen bor på orten sedan tidigare eller pendlar. 

Utav Kristianstadstudenterna har större delen läst ekonomisk inriktning även på gymnasiet 

jämfört med Växjö där dessa personer är färre. Däremot har Växjöstudenterna proportionellt 

sett fler föräldrar med akademisk utbildning jämfört med Kristianstadstudenterna. Bland 

Växjöstudenterna var 12 procent vänsterhänta mot Kristianstads sex procent.  
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5.1 Bortfallsanalys 

Vår totala population är 278 personer varav 116 respondenter faller bort på grund av att vi 

inte har hittat deras telefonnummer. Av de 162 personer som vi har telefonnummer till har vi 

fått svar från 110 personer och av de 52 personer vi inte har fått svar ifrån är 46 personer inte 

anträffbara och de övriga 6 personerna vill inte delta i undersökningen. Av de respondenter 

som har svarat var det en person som avbröt intervjun innan vi ställt alla frågor därav saknas 

svar på frågorna om partners yrke, föräldrarnas akademiska bakgrund, yrke och födelseort 

från denna respondent.  

                                                        Totalt urval av  
                                                        redovisningsekonomer  (278)                                                  

 
 
  
                   

                             Telefonnummer                              Telefonnummer 
                                                    tillgängliga (162)                             otillgängliga (116) 
 
 
 
          
                 
                              Svar (110)                                    Inga svar; (52) 
 
 

 
       

Fullständiga                 Ofullständiga             Vill inte svara (6)                Personen  
svar (109)                    svar (1)                                                                           oanträffbar (46) 
Figur 5.1 Bortfall 
 
Vid en jämförelse av svarsfrekvensen fördelat på kön kan vi konstatera att inget systematiskt 

bortfall förekommer. Vår totala svarsfrekvens är 40 procent, med 41 procent svarande kvinnor 

och 38 procent svarande män, men skillnaden beror troligen på slumpen, p=0,605 (tabell 5.1). 

 
Tabell 5.1 Svarsfrekvens fördelat på kön 
 Totalt antal 

respondenter 
Antal svarande 
respondenter 

Antal bortfallna 
respondenter 

Svars- 
frekvens 

 
Bortfall 

Kvinnor 159 65 94 41% 59% 
Män 119 45 74 38% 62% 
Totalt 278 110 168 40%   60% 

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 0,267* 0,605 
Antal 278  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 47,09. 
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Svarsfrekvensen fördelat på skolorna visar ett systematiskt bortfall, p = 0,035 (tabell 5.2). 

Detta beror på att respondenterna från Högskolan Kristianstad har varit svårare att nå 

beroende på att vi inte har hittat telefonnummer till ett flertal (av 116 otillgängliga 

telefonnummer var 77 från gruppen Kristianstad). Vi anser dock att svarsfrekvensen är 

tillräcklig för att vara representativ för populationen. 

 

Tabell 5.2 Svarsfrekvens fördelat på skola 
 Totalt antal 

respondenter 
Antal svarande 
respondenter 

Antal bortfallna 
respondenter 

Svars-
frekvens 

 
Bortfall 

Kristianstad 153 52 101 34% 66% 
Växjö 125 58 67 46% 54% 
Totalt 278 110 168 40% 60% 

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 4,433* 0,035 
Antal 278  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 49,46. 

 
När vi undersöker svarsfrekvensen fördelat på uppsatsår konstaterar vi att det inte finns något 

systematiskt bortfall, p = 0,157 (tabell 5.3). Det finns dock en skillnad i svarsfrekvens mellan 

de båda perioderna vilket beror på att av de 46 personer som var oanträffbara var 37 stycken 

från perioden 2004/2005. 

 
Tabell 5.3 Svarsfrekvens fördelat på uppsatsår 
 Totalt antal 

respondenter 
Antal svarande 
respondenter 

Antal bortfallna 
respondenter 

Svars-
frekvens 

 
Bortfall 

00/01 122 54 68 44% 56% 
04/05 156 56 100 36% 64% 
Totalt 278 110 168 40% 60% 

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 2,003* 0,157 
Antal 278  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 48,27. 

 

En annan aspekt som ska belysas när det gäller bortfall är att intervjuareffekter förekommer, 

av de sex personer som inte ville delta i undersökningen var fördelningen mellan intervjuarna 

fem mot ett. Detta kan bero på intervjuarens förmåga att engagera respondenten till att delta i 

undersökningen.  
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5.2 Bivariat analys 

Vi gör vår analys utifrån de hypoteser vi har i teoridelen och väljer att göra dem i den 

ordningsföljd vi hade i det kapitlet. Vi använder oss av det arbete respondenterna har idag och 

jämför/testar det med de olika variablerna. I tabell 5.4 visas inte de respondenter som har bytt 

från en revisionsbyrå till en annan utan bara de personer som har bytt från revisorsyrket till 

övriga yrken och tvärtom. Av de personer som hade revisorsyrket som sitt första yrke efter 

studierna har sex personer bytt till ett annat yrke utanför revisionsbranschen och åtta personer 

har bytt till denna bransch. Vår utgångspunkt var att det fanns tre olika vägar att välja, 

revisorsyrket, övriga ekonomyrken samt övriga yrken (figur 3.1), men då endast nio personer 

arbetar med övrigt väljer vi att använda oss av grupperingen revisor och inte revisor i 

analysen.  

 
Tabell 5.4 Arbete direkt efter examen jämfört med respondentens arbete idag 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Arbete Revisor 19 6 25  
direkt Inte revisor 8 77 85  
Totalt  27 83 110  

  
 

H1: Yngre väljer oftare än äldre att arbeta som revisor 

 

När vi testar denna hypotes tyder resultaten på att de personer som arbetar som revisor är 

äldre än de som arbetar med andra yrken (tabell 5.5), men innan vi kan förkasta vår hypotes 

väljer vi att göra samma test uppdelat på vardera skola då respondenterna från Högskolan 

Kristianstad i genomsnitt är äldre än de från Växjö Universitet (tabell 5.5).  
  
Tabell 5.5 Ålder jämfört med om personen arbetar som revisor 
  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
Ålder vid Revisor 27 27,30 6,503 
uppsats Inte revisor 83 25,72 5,737 

 
Ålder vid uppsats: Nuvarande arbete 
T-test signifikans  0,234 
Mann-Whitney signifikans 0,122 

 
  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
Ålder vid Kristianstad 52 28,62 6,897 
uppsats Växjö 58 23,86 3,753 
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Vid en jämförelse mellan åldern och om personen arbetar som revisor av respondenterna från 

Växjö visar resultaten på att de som är revisorer idag var äldre (svag signifikans vid Mann-

Whitney-test, men inte vid t-test) när uppsatsen skrevs än de personer som arbetar med andra 

yrken (tabell 5.5a). 

 
Tabell 5.5a Ålder jämfört med om personen arbetar som revisor (Växjö) 
  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
Ålder vid Revisor 10 25,50 5,339 
uppsats Inte revisor 48 23,52 3,307 

 
Ålder vid uppsats: Nuvarande arbete 
T-test signifikans  
Mann-Whitney signifikans 

0,130 
0,063 

 
 
Vid samma jämförelse utav respondenterna från Högskolan Kristianstad kan vi konstatera att 

det inte finns något samband mellan ålder och om personen arbetar med revision (tabell 5.5b).  

 
Tabell 5.5b Ålder jämfört med om personen arbetar som revisor (Kristianstad) 
  Antal Medelvärde Standardavvikelse 
Ålder vid Revisor 17 28,35 7,035 
uppsats Inte revisor 35 28,74 6,930 

 
Ålder vid uppsats: Nuvarande arbete 
T-test signifikans  0,851 
Mann-Whitney signifikans 0,536 

 
  
Det faktum att alla tre jämförelserna visar på resultat att i vart fall inte yngre väljer att bli 

revisor gör att vi förkastar denna hypotes.   
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H2: Om en individ har arbetat extra under studierna väljer denne inte revisorsyrket i lika stor 

utsträckning som personer som inte har arbetat extra 

 

Då vi gör en jämförelse mellan variablerna om personen har arbetat extra under studierna och 

om personen arbetar som revisor idag finner vi inget samband vilket gör att vi förkastar vår 

hypotes (tabell 5.6). Det ska dock påpekas att endast 20 personer av de svarande (110) inte 

hade arbetat extra under studierna.  

 
 
Tabell 5.6 Extraarbete jämfört med om personen arbetar som revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Extraarbete Ja 23 67 90  
 Nej 4 16 20  
Totalt  27 83 110  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Fisher´s Exact Test  0,776 
Antal 110  

* 1 cell (25%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 4,91. 

 

 

H3: Män väljer i större utsträckning än kvinnor att arbeta som revisor 

 

Jämförelse av respondenternas kön och om de arbetar som revisor tyder på att det finns ett 

samband mellan kön och om personen blir revisor, men något signifikant samband kan inte 

påvisas vid Pearson Chi-Square-test, (tabell 5.7) vilket gör att vi förkastar hypotesen.  

 

Tabell 5.7 Kön jämfört med om personen arbetar som revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Kön Man  14 31 45  
 Kvinna  13 52 65  
Totalt  27 83 110  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 1,773* 0,183 
Antal 110  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 11,05. 
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H4: Om partnern är revisor minskar möjligheten för individen att själv välja detta yrke 

 

I vår undersökning var det bara två respondenters partners som arbetar som revisor, vilket gör 

att tester på denna hypotes inte blir relevanta. Vi väljer därför att dela in partners arbete i 

ekonomyrken och övriga yrken och testar detta mot om respondenten är revisor. Detta gör att 

vi inte bedömer om vi ska förkasta hypotesen, men kan konstatera att det inte är något 

signifikant samband mellan partners arbete och om respondenten är revisor (tabell 5.8). 

 
Tabell 5.8 Partners arbete jämfört med om personen är revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Partners  Ekonomyrken 2 13 15  
arbete Övriga yrken 18 54 72  
Totalt  20 67 87  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Fisher´s Exact Test  0,504 
Antal 87  

* 1 cell (25,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 3,45. 

 

 

H5: Individer vilka har läst ekonomi både på gymnasiet och på högskola/universitet väljer att 

arbeta som revisor i större utsträckning än de individer vilka inte har läst ekonomi på 

gymnasiet 
 
När vi testar denna hypotes finner vi ett signifikant samband mellan det program 

respondenten har läst på gymnasiet och om personen är revisor (tabell 5.9), vilket gör att vi 

inte kan förkasta hypotesen. 

 

Tabell 5.9 Gymnasieprogram jämfört med om personen är revisor. 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Gymnasie- Ekonomisk 20 42 62  
program Övriga 7 41 48  
Totalt  27 83 110  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 4,563* 0,033 
Antal 110  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 11,78. 
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H6: En individ som är beredd att flytta för att utbilda sig inom ekonomi/revision väljer i 

större utsträckning att bli revisor senare i livet 

 
Vi förkastar den här hypotesen eftersom det inte finns något signifikant samband mellan om 

personen har flyttat och om denne arbetar som revisor (tabell 5.10). 

 
Tabell 5.10 Om personen flyttat vid början av studierna jämfört med om denne är revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Flyttat Ja 14 39 53  
 Nej 13 44 57  
Totalt  27 83 110  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 0,193* 0,660 
Antal 110  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 13,01. 

 

 

H7: Individer som väljer yrket revisor är i första hand de som inte har avlagt examen vid de 

mest prestigefyllda skolorna 

 

Denna hypotes blir svår att testa då Lunds Universitet föll bort men vi jämför Kristianstad och 

Växjö med om personen är revisor idag och konstaterar att det finns ett svagt samband (tabell 

5.11). Därför bedömer vi inte den här hypotesen. 

 
Tabell 5.11 Utbildningsort jämfört med om personen är revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Skola Kristianstad 17 35 52  
 Växjö 10 48 58  
Totalt  27 83 110  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 3,534* 0,060 
Antal 110  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 12,76. 
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H8: Individer som tillhör högre sociala klasser väljer i större utsträckning att arbeta som 

revisor än individer från lägre samhällsklasser 

 

Det finns ett svagt samband mellan socialklass och om personen arbetar som revisor (tabell 

5.12). Det är vanligare att respondenter som vi klassat till socialklass tre (lägre klass) arbetar 

som revisor än de personer vi klassat till de högre sociala klasserna. Detta gör att vi måste 

förkasta den här hypotesen. 

 
Tabell 5.12 Socialklass jämfört med om personen är revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Socialklass Socialklass 1 & 2 10 47 57  
 Socialklass 3 17 35 52  
Totalt  27 82 109  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 3,349* 0,067 
Antal 109  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 12,88. 

 
 
H9: Är någon av föräldrarna revisor ökar det sannolikheten att individen väljer att arbeta 

som revisor 

 
Vi kan inte testa denna hypotes eftersom ingen av respondenternas föräldrar arbetar som 

revisor, därför delar vi in föräldrarnas yrken i grupper inom ekonomi och övriga yrken, där 

det räcker att den ena föräldern har ett yrke inom ekonomi för att föräldrarna ska tillhöra 

gruppen ekonomyrken. Med den här indelningen får vi ett signifikant samband mellan 

föräldrarnas arbete och om personen är revisor (tabell 5.13). 

 
Tabell 5.13 Föräldrarnas arbete jämfört med om personen är revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Föräldrarnas Ekonomyrken 8 9 17  
arbete Övriga yrken 19 73 92  
Totalt  27 82 109  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Fisher´s Exact Test  0,031 
Antal 109  

* 1 cell (25,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 4,21. 
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H10: En individ med någon social kontakt som är revisor väljer själv att arbeta som revisor 

oftare än någon utan denna sociala kontakt 

 

Vid en jämförelse av hur personen fick sitt arbete och om denne är revisor finner vi inget 

signifikant samband, vilket innebär att sociala kontakter inte har större betydelse än de andra 

sätten tillsammans (tabell 5.14). I och med detta resultat förkastar vi den här hypotesen. 

 

Tabell 5.14 Hur personen fick sitt nuvarande arbete jämfört med om personen är revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Fick arbetet Kontakt 12 39 51  
genom Övrigt 15 44 59  
Totalt  27 83 110  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 0,053* 0,818 
Antal 110  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 12,52. 
 

 

H11: Individer med någon förälder som har en akademisk utbildning väljer i större 

utsträckning att arbeta som revisor 
 

När vi testar om föräldrarnas eventuella akademiska utbildning påverkar respondenten i valet 

av karriär kan vi konstatera att det inte finns något signifikant samband (tabell 5.15). Detta 

gör att vi förkastar vår hypotes.  

 
Tabell 5.15 Föräldrarnas akademiska utbildning jämfört med om personen är revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Förälder med Ja 8 30 38  
akademisk utbildning Nej 19 52 71  
Totalt  27 82 109  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 0,433* 0,511 
Antal 109  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 9,41.  
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H12: Individer med svenskt ursprung väljer i större utsträckning att bli revisor än personer 

som inte har svenskt ursprung 

 

Det är få personer i vår undersökning som inte har svensk bakgrund och ingen av dessa 

arbetar som revisor. Detta gör det svårt att bedöma om hypotesen ska förkastas (tabell 5.16). 

 

Tabell 5.16 Etnisk bakgrund jämfört med om personen är revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Etnisk Svensk bakgrund 27 77 104  
bakgrund Icke svensk bakgrund 0 6 6  
Totalt  27 83 110  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Fisher´s Exact Test  0,333 
Antal 110  

* 2 celler (50,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 1,47. 

 

 

H13: Individer som examineras när arbetsmarknaden är bra väljer i större utsträckning att 

bli revisor jämfört med dem som examineras när arbetsmarknaden är dålig 
 
  
Då vi inte finner något signifikant samband mellan det år då personen skrev sin uppsats och 

om denne arbetar som revisor förkastar vi den här hypotesen (tabell 5.17). 

 

Tabell 5.17 Året då personen skrev sin uppsats jämfört med om personen är revisor 
  Revisor Inte revisor Totalt  
Uppsatsår 2000/2001 14 40 54  
 2004/2005 13 43 56  
Totalt  27 83 110  

 
 Värde Antaget signifikansvärde (tvåsidig) 
Pearson Chi-Square 0,109* 0,741 
Antal 110  

* 0 celler (,0%) har förväntat värde mindre än 5. Minsta förväntade värde är 13,25. 
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5.3 Korrelation mellan variablerna 

Ett bivariat korrelationstest indikerar problem med att det kan förekomma multikollinearitet 

mellan de oberoende variablerna vilket vi återkommer till vid de multivariata testerna. Denna 

korrelationsmatris (tabell 5.18) visar korrelationen mellan de oberoende variablerna vi valt att 

använda i analysen av datamaterialet i avsnitt 5.4. De variabler som är mest korrelerade med 

övriga variabler är skola, ålder vid uppsats, akademisk bakgrund och kön.  

 

 
Tabell 5.18 Korrelationsmatris 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.Skola 1              
2.Uppsatsår ,318** 1             
3.Kön ,095 ,099*** 1            
4.Födelseplats -,173*** -,165*** ,200* 1           
5.Gymnasie ,062 ,057 ,136 ,112 1          
6.Flyttat -,366** -,110 ,234* ,151 ,041 1         
7.Fick arbetet ,033 ,035 ,005 ,063 -,027 -,167 1        
8.Extraarbete ,021 -,103 ,153 ,094 ,108 -,064 ,060 1       
9.Civilstånd ,064 ,127 -,185*** ,080 ,110 -,155 ,100 -,177*** 1      
10.Partners arb -,147 ,004 -,033 -,045 ,002 ,200*** -,197*** -,127 - 1     
11.Föräldrararb ,096 -,021 ,153 ,104 ,170*** -,013 ,010 ,138 ,027 -,034 1    
12.Social klass -,191* ,065 ,129 ,011 ,133 ,084 -,079 ,022 -,068 ,025 ,056 1   
13.Ålderuppsats -,401** -,212* ,150 ,266** ,222* ,359** -,017 ,067 ,068 ,038 -,002 ,014 1  
14.Akad. bakgr -,121 -,263** ,286** ,008 ,054 ,097 -,210* ,148 -,064 ,129 ,004 ,390** ,073 1

*** Korrelationen är signifikant på 0,1-nivån (tvåsidig)  
**Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån (tvåsidig)  
*  Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (tvåsidig)  
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5.4 Multivariat analys 

Vid den multivariata analysen tillämpar vi diskriminantanalys men inte regressionsanalys 

eftersom vi vill jämföra skillnader mellan två grupper, den som är revisor respektive den som 

inte är revisor (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1995). Vi börjar analysen med att använda 

alla oberoende variabler som används i avsnitt 5.2, bivariat analys, för att avsluta med att 

använda de oberoende variabler som visar på signifikans.  

 

I tabell 5.19 visar vi på att 71 procent av variationen förklaras av dessa oberoende variabler. 

De variabler som påverkar mest är skola, gymnasieprogram, social klass och föräldrarnas 

arbete vilket gör att vi jämför dessa genom ett nytt test. 

 

Tabell 5.19 ANOVA och diskriminantanalys 
 F-värde Signifikansvärde     
Skola 4,526 0,036     
Uppsatsår 0,046 0,831     
Kön 1,950 0,166     
Födelseplats 1,241 0,268     
Gymnasieprogram 2,520 0,116     
Flyttat 0,000 0,986     
Fick arbetet 0,030 0,862     
Extraarbete 0,050 0,823     
Partners arbete 0,943 0,334     
Föräldrarnas arbete 3,797 0,055     
Social klass 2,536 0,115     
Ålder vid uppsats 0,264 0,609     
Akademisk bakgrund 0,800 0,374     
       
     
Revisor     
Inte revisor 

Diskriminantfunktion 
-0,830 
0,248     

       
                                      

Förväntat     
Observerat Revisor Inte revisor     
Revisor 13 7     
Inte revisor 18 49     

71,3% av de observerade respondenterna är korrekt indelade 
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Eftersom variablerna skola, gymnasieprogram, föräldrarnas arbete och social klass påverkar 

mest testar vi dessa i en egen diskriminantanalys. Resultatet i detta test visar att 16 av 

revisorerna och 64 av icke revisorerna klassas korrekt samtidigt som 11 av revisorerna och 18 

av icke revisorerna blir felaktigt klassificerade (tabell 5.20). Utav dessa variabler råder det 

signifikant korrelation mellan skola och social klass enligt tabell 5.18. Av de respondenter 

som vi har klassificerat till social klass 1 & 2 har större delen studerat vid Växjö Universitet 

(tabell 5.21). Vidare analys av de fyra variabler som finns i tabell 5.20 visas i tabell 5.22. 

Även denna analys visar på att skola, gymnasieprogram, föräldrars arbete och social klass 

påverkar mer än övriga variabler, men att problem med korrelation mellan oberoende 

variablerna förekommer. Vi har även gjort en jämförelse mellan variablerna om personen har 

”flyttat” samt om personen ”fick arbetet” genom kontakt. 

 
Tabell 5.20 ANOVA och diskriminantanalys 

 F-värde Signifikansvärde      
Skola 3,391 0,068      
Gymnasieprogram 4,422 0,038      
Föräldrars arbete 5,544 0,020      
Social klass 3,391 0,068      

 
 Diskriminantfunktion    
Revisor -0,673    
Inte revisor 0,222    

 
  Förväntat    
  Revisor Inte revisor    
Observerat Revisor 16 11    
 Inte revisor 18 64    

73,4% av de observerade respondenterna är korrekt indelade 

 

Tabell 5.21 
  Social klass    
  Social klass 1 & 2 Social klass 3    
Skola Kristianstad 22 30    
 
Totalt 

Växjö 
 

35 
57 

22 
52 

   

  
Tabell 5.22 Fortsatt ANOVA och diskriminantanalys 

 F-värde Signifikans Diskriminant-
funktion 
(Revisor/inte revisor) 

Observerade 
respondenter som 
är korrekt indelade 

Skola/Gymnasieprogram/Föräldrars arbete 3,391/4,422/5,544 ,068/,038/,020 -,570/,188 70,60% 
Skola/Gymnasieprogram/Social klass 3,391/4,422/3,391 ,068/,038/,068 -,567/,187 57,80% 
Skola/Föräldrars arbete/Social klass 3,391/5,544/3,391 ,068/,020/,068 -,572/,188 68,88% 
Gymnasieprogram/Föräldrars arbete/Social klass 4,422/5,544/3,391 ,038/,020/,068 -,639/,210 73,40% 
Skola/Gymnasieprogram 3,585/4,674 ,061/,033 -,474/,154 72,70% 
Skola/Föräldrars arbete 3,391/5,544 ,068/,020 -,485/,160 56,00% 
Skola/Social klass 3,391/3,391 ,068/,068 -,403/,133 71,60% 
Gymnasieprogram/Föräldrars arbete 4,422/5,544 ,038/,020 -,496/,163 55,00% 
Gymnasieprogram/Social klass 4,422/3,391 ,038/,068 -,513/,169 73,40% 
Föräldrars arbete/Social klass 
Flyttat/Fick arbetet 

5,544/3,391 
0,190/0,052 

,020/,068 
,664/,820 

-,525/,173 
-,077/,025 

56,90% 
52,70% 
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5.5 Hypotessammanfattning 

H1: Yngre väljer oftare än äldre att arbeta som revisor. 

• Vi förkastar hypotesen 

 

H2: Om en individ har arbetat extra under studierna väljer denne inte revisorsyrket i lika stor 

utsträckning som personer som inte har arbetat extra. 

• Vi förkastar hypotesen 

 

H3: Män väljer i större utsträckning än kvinnor att arbeta som revisor.  

• Vi förkastar hypotesen 

 

H4: Om partnern är revisor minskar möjligheten för individen att själv välja detta yrke.  

• Vi bedömer inte om vi ska förkasta hypotesen eftersom endast två av partnerna 

arbetar som revisor 

 

H5: Individer vilka har läst ekonomi både på gymnasiet och på högskola/universitet väljer att 

arbeta som revisor i större utsträckning än de individer vilka inte har läst ekonomi på 

gymnasiet.  

• Vi förkastar inte hypotesen 

 

H6: En individ som är beredd att flytta för att utbilda sig inom ekonomi/revision väljer i 

större utsträckning att bli revisor senare i livet.  

• Vi förkastar hypotesen 

 

H7: Individer som väljer yrket revisor är i första hand de som inte har avlagt examen vid de 

mest prestigefyllda skolorna. 

• Vi bedömer inte om vi ska förkasta hypotesen eftersom Lund föll bort från 

undersökningen 

 

H8: Individer som tillhör högre sociala klasser väljer i större utsträckning att arbeta som 

revisor än individer från lägre samhällsklasser. 

• Vi förkastar hypotesen 
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H9: Är någon av föräldrarna revisor ökar det sannolikheten att individen väljer att arbeta som 

revisor.  

• Vi bedömer inte om vi ska förkasta hypotesen eftersom ingen av föräldrarna 

arbetar som revisor 

 

H10: En individ med någon social kontakt som är revisor väljer själv att arbeta som revisor 

oftare än någon utan denna sociala kontakt.  

• Vi förkastar hypotesen 

 

H11: Individer med någon förälder som har en akademisk utbildning väljer i större 

utsträckning att arbeta som revisor. 

• Vi förkastar hypotesen 

 

H12: Individer med svenskt ursprung väljer i större utsträckning att bli revisor än personer 

som inte har svenskt ursprung. 

• Vi bedömer inte om vi ska förkasta hypotesen eftersom ingen av respondenterna 

som arbetar som revisor har icke svensk bakgrund 

 

H13: Individer som examineras när arbetsmarknaden är bra väljer i större utsträckning att bli 

revisor jämfört med dem som examineras när arbetsmarknaden är dålig. 

• Vi förkastar hypotesen 
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6. SLUTSATS 

I det sista kapitlet drar vi slutsatser utifrån de resultat vi fått i vår empiriska analys och 

reflekterar över detta. Vi har kommit fram till att variablerna gymnasieprogram, 

högskola/universitet och föräldrarnas påverkan var signifikanta i vår undersökning och för 

en diskussion kring dessa variabler samt kring de variabler som inte var signifikanta.  Vi ger 

även förslag till fortsatt forskning inom området.   

 
 

6.1 Slutsats och reflektioner 

Syftet med vår uppsats var att förklara vad som styr redovisningsekonomer i deras karriärval. 

Detta operationaliserade vi genom att dela in respondenternas karriärval i grupperna revisor 

och icke revisor.  

 

Tidigare forskning visar att variablerna kön, ålder, familjeliv, sociala kontakter, akademisk 

bakgrund och partners yrke är variabler som påverkar vid karriärval (Johansson et al, 2007; 

Petersen et al, 2007; Hirschman & Voloshin, 2006; Sheran, 2006, Kirchmeyer, 2005; 

Schnabel et al, 2002). Variablerna gymnasieprogram, högskola/universitet och föräldrarnas 

påverkan var signifikanta i vår undersökning. Vi fann ingen signifikans med variablerna 

extraarbete, kön, partners yrke, om personen har flyttat, hur personen fick sitt arbete, 

föräldrarnas eventuella akademiska utbildning, etnisk bakgrund samt arbetsmarknad.  

 

Vi har genom vår empiriska undersökning funnit att det inte i huvudsak är yngre personer som 

väljer att bli revisor, resultatet visade snarare att det var äldre personer som arbetade som 

revisorer och de yngre arbetade med andra yrken. Det här resultatet talar emot vår teori att 

revisionsbyråerna föredrar yngre personer (Rydén, 2007) eller att äldre självmant väljer andra 

yrken. Antagligen beror detta på att respondenterna i vårt urval har studerat vid olika skolor 

där studenterna i genomsnitt är äldre i Kristianstad än i Växjö. Vi tror att inriktningen 

revisor/controller vid Högskolan Kristianstad och inriktningarna redovisning/controller vid 

Växjö Universitet skiljer sig åt mer än vad vi antog då vi gjorde vårt urval, det är 

proportionellt fler revisorer från Högskolan Kristianstad. Samtidigt var inte medelåldern bland 

dem som nu arbetar som revisor över trettio år då de skrev sin uppsats vilket antyder att en 

person inte kan vara för gammal för att få den här anställningen.   
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När vi undersökte om extraarbete hade någon inverkan på vad personen valde för karriär fann 

vi att detta inte hade någon inverkan oavsett om det var arbete inom ekonomi eller annat. Vårt 

antagande att personer som arbetade extra vid sidan av studierna skulle välja något annat yrke 

än revisor kan vi därför inte fastställa. I undersökningen var det bara 18 procent som inte hade 

arbetat extra under studierna och fördelningen bland dem som arbetat extra var lika mellan 

ekonomyrken och andra yrken. Detta antyder att extraarbete är bra för framtiden oavsett 

vilken typ av arbete det är vilket stämmer överens med den undersökning som SIFO (2007) 

gjort på uppdrag av McDonalds där det konstaterades att arbete på McDonalds är en bättre 

referens än extra högskolepoäng. Vi vet dock inte vad detta beror på, om personerna arbetar 

extra av eget intresse för att de tycker det är roligt och utvecklande eller för att de känner sig 

tvingade för att klara sin ekonomi.  

 

När det gäller kön och om personen gör karriär som revisor fann vi inget signifikant samband 

mellan dessa, men en svag antydan visar att fler män än kvinnor proportionellt har yrket 

revisor vilket gör att vi felaktigt kan ha förkastat hypotesen. Det är svårt att dra några 

slutsatser utifrån den operationalisering som vi har gjort där vi sammanförde ekonomyrken 

med övriga yrken. Det troliga är att det finns skillnader mellan män och kvinnor men att olika 

faktorer påverkar oss olika och därför blir det ingen signifikant skillnad. En liknande antydan 

kunde vi även se i undersökningen av Collin et al (2007).  

 

I vår undersökning var det 27 personer som var revisorer och av dessa var det ingen som hade 

en partner med samma yrke. Totalt sett av alla våra (110) svarande var det endast två personer 

vars partner arbetade som revisor. I och med detta kunde vi inte uttala oss om sambandet 

mellan karriärval och partners yrke. Däremot kan vi konstatera att av de svarande var det inga 

par där båda arbetade som revisorer vilket i vart fall inte talar emot att endast den ena parten 

kan ha detta yrke.   

 

När vi analyserade om inriktningen på gymnasieprogrammet hade betydelse i karriärvalet 

fann vi ett signifikant samband. Detta tyder på att karriärvalet börjar tidigt, i många fall redan 

innan personen väljer gymnasieprogram vilket överrensstämmer med den studie som gjordes 

av Blekinsop et al 2006 där det konstaterades att karriärvalet börjar redan vid 16-års ålder.  
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Om detta samband beror på att personen väljer ekonomisk inriktning på gymnasiet för att så 

småningom bli revisor eller om det är så att personer som väljer ekonomisk inriktning 

påverkas under utbildningen och väljer att bli revisor i framtiden, kan vi inte uttala oss om.  

 

Vi hade en teori om att personer som valde att flytta då de började sina studier vid 

högskola/universitet i större utsträckning skulle välja att arbeta som revisor men vi fann inget 

samband. Däremot flyttade respondenterna till studieorten i större utsträckning för att läsa i 

Växjö än för att läsa i Kristianstad. Många studenter vid Högskolan Kristianstad bor redan på 

orten då de börjar studera där och ett flertal bor på pendlingsavstånd. Av de studenter som 

pendlar till Högskolan Kristianstad är det flera som anger att anledningen till att de studerar i 

Kristianstad och inte i sin hemstad beror på att de inte har kommit in på utbildningen där. 

Respondenterna som har studerat i Växjö uppger att de har valt den här skolan på grund av ett 

bra utbud och skolans goda rykte. En anledning till att fler väljer att pendla till Kristianstad 

istället för att flytta till staden jämfört med Växjö kan vara skillnader i infrastruktur. Flera 

större städer ligger på sådant avstånd från Kristianstad att det är möjligt att pendla tidsmässigt 

(Malmö, Lund, Helsingborg & Karlskrona).  

 

Då vi studerade social klass och inverkan från denna på karriärvalet fann vi ett samband 

mellan personer som valde revisorsyrket och personer från en lägre social klass. Vår teori om 

den sociala klassen var tvärtom, det vill säga att personer från högre social klass skulle välja 

revisorsyrket i större utsträckning än de från en lägre social klass. Detta beror troligtvis på att 

Växjö har ett universitet och Kristianstad har en högskola samt att Högskolan Kristianstads 

utbildning är specialiserad mot ett specifikt yrke vilket attraherar arbetarklassen. Dessutom 

finns en antydan att respondenterna från Växjö Universitet i större utsträckning än de från 

Högskolan Kristianstad har föräldrar med akademisk utbildning vilket gör att dessa har bättre 

arbeten som i sin tur placerar dem i en högre social klass.  

 

När det gäller föräldrarnas påverkan på karriärvalet fann vi ett samband. De respondenter som 

hade någon eller båda föräldrarna vars yrke var inom ekonomi arbetade i större utsträckning 

som revisor. Att individen påverkas av sina föräldrar stämmer överens med den undersökning 

som Schnabel et al gjorde 2002.  

 

Vi fann inte något signifikant samband mellan sociala kontakter och om personen är revisor 

som vår teori förutsåg. Däremot visade det sig att sociala kontakter var av stor betydelse  
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överlag när det gällde hur personen fått sitt arbete. Utav respondenterna var det flera som fick 

sitt nuvarande arbete med hjälp av tidigare arbete, under till exempel studierna, på samma 

ställe. Detta anser vi vara en social kontakt eftersom vi har undersökt hur personen fick sitt 

nuvarande arbete. Ett annat sätt att få arbete genom social kontakt är de fall då personen har 

skrivit sin kandidat/magisteruppsats och varit i kontakt med ett företag där denne senare får 

anställning.  

 

Vår teori om personer med föräldrar som har akademisk utbildning var att dessa i större 

utsträckning väljer revisorsyrket. Vi fann inget samband som styrker den här teorin. Detta 

beror antagligen på att vi har klassat alla akademiska utbildningar som föräldrarna hade i en 

grupp, det vill säga att de som har en utbildning som socionom, civilingenjör, ekonom med 

flera hamnar i samma grupp. Att vi gör den här indelningen beror på att vi ställt frågan som 

bara svarar på om föräldrarna har akademisk utbildning eller inte. Det hade varit önskvärt att 

ha en följdfråga som specificerade vilken inriktning det var på utbildningen. Alternativet nu är 

att vi jämför det arbete som respondentens föräldrar har med eventuell akademisk utbildning 

och uppskattar vilken inriktning utbildningen har. Vi väljer att inte göra detta då det är stor 

risk för fel vid ett sådant antagande.  

 

Vår analys av etniskt ursprung visar att endast ett fåtal av de svarande är födda utanför 

Sverige eller har föräldrar som är födda utanför Sverige. Detta gör det svårt för oss att dra 

några slutsatser om vilken påverkan etniskt ursprung har på karriärvalet. Vi har även upplevt 

att det var svårare att nå de personer i populationen med utländskt namn.  

 

Vi fann inte något samband mellan arbetsmarknaden och om personen väljer att arbeta som 

revisor. Eftersom revision är lagstadgat, är detta ett yrke som behövs oavsett om 

arbetsmarknaden är bra eller dålig i Sverige, vilket antagligen gör att vi inte fann något 

samband. Då arbetsmarknaden är dålig befinner sig fler företag i kris än då arbetsmarknaden 

är bra, detta borde leda till att revisionen tar längre tid för dessa företag vilket innebär att 

revisionsbyråerna har mycket att göra även i sämre tider. Vad vi däremot uppmärksammade i 

vår studie var att personer som skrev sin uppsats 2000/2001 och sedan skulle söka arbete 

ansåg att det var svårt att få arbete och att de tog det arbete de kunde få. Av dessa personer var 

det många som hade bytt arbete när arbetsmarknaden blev bättre för att få arbeta med det de 

ville. Detta kan jämföras med personerna som skrev sin uppsats 2004/2005 där fler antydde 

att de fått det jobb de ville ha och det var inte lika många som hade bytt arbete. Att dessa  
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personer inte bytt arbete kan i och för sig bero på att det inte är lika lång tid sedan de skrev sin 

uppsats och gav sig ut på arbetsmarknaden.  

 

Då vårt syfte med uppsatsen var att förklara de faktorer som påverkar redovisningsekonomen 

i dennes karriärval kan vi konstatera att en person som har för avsikt att bli revisor bör välja 

att studera vid Högskolan Kristianstad. De personer som föredrar att arbeta med redovisning 

eller som controller kan med fördel välja Växjö Universitet istället. Detta resultat borde inte 

vara förvånande men studien har i vart fall bidragit med ett bekräftande av detta faktum.  

 

Dessutom är resultatet i studien till nytta för revisionsbyråer då endast 25 procent av 

respondenterna, 33 procent från Högskolan Kristianstad och 17 procent från Växjö 

Universitet, valde att arbeta som revisor samtidigt som revisionsbyråerna har stort 

rekryteringsbehov (Halling, 2007). 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har undersökt vilka faktorer som påverkar redovisningsekonomen i dennes karriärval. Vi 

valde att avgränsa oss till skolor i södra Sverige, vilket gör att vi inte vet om skillnader i 

karriärval beror på geografiska skillnader som finns mellan norra, södra och mellersta 

Sverige. I och med detta hade det varit intressant att göra en liknande studie med en 

jämförelse av skolor i de olika delarna av Sverige.  

 

Denna typ av studier är ständigt aktuell, även om utbildningar och arbetsuppgifter ändras. 

Detta gör det försvarbart att upprepa dessa studier av studenters blivande arbete/karriärval. Vi 

har i vår studie valt att undersöka två tidsperioder, med fyra års skillnad, att välja just fyra år 

är ett subjektivt val. Större skillnader mellan karriärval/arbetsval kanske kan påvisas om 

längre tidsdifferens mellan de två perioderna undersöks.   

 

En faktor som vi inte har undersökt är hur ombytliga/flexibla arbetare, eller mer specifikt 

revisorer, är på arbetsmarknaden. Byter revisorer ofta arbete mellan de olika 

revisionsbyråerna? När de byter, vad beror detta på? Är det lön, att arbetsplatsen finns 

närmare hemmet, bättre arbetstider eller något annat som avgör om revisorer byter arbete? 
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I vår undersökning har vi fått indikationer på att studenter i olika utsträckning flyttar för att 

studera på de olika skolorna. En undersökning vore att studera hur infrastrukturen påverkar 

dels högskolor/universitet, men även arbetsmarknaden i stort. Gör kollektiva färdsätt 

(pendeltåg/tåg, tunnelbana, bussar & flyg) att studenter och arbetare pendlar mer än privata 

färdsätt (Bil & cykel)? Vilket avstånd är den ekonomiska och psykiska smärtgränsen för att 

pendla? Påverkas arbetslösheten av infrastrukturen? Avstår en stor andel av befolkningen från 

studier på grund av familjesituation et cetera? 

 

Ytterligare en faktor som vi inte behandlat i vår studie är om studenter startar egna företag. 

Vilken utbildning stimulerar flest entreprenörer av de olika ekonomutbildningarna? Vad beror 

detta på? Hur ser inställningen ut bland auktoriserade revisorer att starta egna företag? Vad 

har gjort att dessa auktoriserade revisorer som faktiskt har eget företag startade eget?  

 

6.3 Kapitelsammanfattning 

Vi har i vår studie kommit fram till att en individ påverkas i sitt karriärval av olika variabler. 

Vilket program personen har läst på gymnasiet, vilken/vilket högskola/universitet personen 

har studerat vid och föräldrarnas påverkan är det som har starkast påverkan. Däremot kan vi 

inte styrka att extraarbete, kön, partners yrke, om personen har flyttat för att studera på 

högskola/universitet, hur personen fick sitt nuvarande arbete, föräldrarnas eventuella 

akademiska utbildning, etniskt ursprung samt hur arbetsmarknaden såg ut, påverkar individen 

i karriärvalet. 
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Bilagor: 

 
 
Bilaga 1 
 
 
Frågeformulär    Respondent nr ………… 
 
Skola: Kristianstad          Växjö   
 
Examensår:   2000/2001     2004/2005    
 
Man    Kvinna  
 
Anledning till bortfall:   Telefonnummer saknas    Ej anträffbar    Vill ej delta   
 

 
1. Vilket år är du född? ……….. 
 
2. Var är du född?.................................................... 
 
3. Vilket program läste du på gymnasiet?..................................................................................... 
 
4. Flyttade du till en annan stad när du började på högskolan/universitetet? Ja    Nej  
     
    Om ja, varför?  
    Utbildningen fanns inte i hemstaden     
    Träffade partner från annan stad   
    Annan anledning …………………………………………………………………………… 
 
5. Läste du hela ekonomutbildningen på samma högskola/universitet? Ja   Nej  
     
    Om inte, vilka kurser har du läst på annan skola?.................................................................... 

……………………………………………………………………………………................... 
     
     Vilken/vilka skolor?................................................................................................................. 
 
6. Vilka arbeten har du haft efter examen/kandidatuppsatsen?.................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Hur fick du ditt nuvarande arbete? 
    Via kontakter   
    Via annons   
    Via förfrågan direkt på arbetsplatsen   
    Annat   ……………………………… 
 
8. Arbetade du extra under studierna? 
    Ja   Med vad?................................................................................................................. 
    Nej   
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9. Är du gift, sambo, särbo eller ensamstående? Gift   Sambo  Särbo  Ensamstående  
    
      Om inte ensamstående, vad arbetar din partner med?............................................................ 
 
10. Har dina föräldrar akademisk utbildning? 
      Ja, båda   
      Ja, mamma   
      Ja, pappa    
      Nej, ingen av dem    
 
11. Vad arbetar dina föräldrar med? 
      Mamma……………………………………………………………………………………... 
      Pappa………………………………………………………………………………………... 
 
12.  Var är dina föräldrar födda? 
       Mamma…………………………………………………………………………………….. 
       Pappa……………………………………………………………………………………….. 
 
13. Är du vänster- eller högerhänt? Vänster  Höger  
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Bilaga 2 
 
Intervju guide 
 
Hej, jag heter………………………………… 
Jag går sista året på Högskolan Kristianstad, revisorsprogrammet. 
Jag och min kurskamrat…………………. skriver vår kandidatuppsats. Vi vill ta reda på vad 
redovisningsekonomer väljer för karriär. Vi fick ditt namn genom den skola där du läste 
ekonomi. Vi intervjuar personer som tog examen år 2000/2001 och 2004/2005 från 
Högskolan Kristianstad och Växjö Universitet. Dina svar kommer att behandlas anonymt. 
Har du tid fem minuter att svara på några frågor? (Om inte, kan jag återkomma vid ett annat 
tillfälle? Bestäm tid)  
 
Vi är klara med uppsatsen i december, vill du ha en sammanfattning då? 
E-mail adress……………………………………………………………. 
 
Tack så mycket för din hjälp! 
 


