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Sammanfattning 
Den stereotypa bilden av revisorn är ett aktuellt ämne för revisorsbranschen. Uttalandet baseras på att 
revisionsbyråerna har svårigheter med att rekrytera de bäst lämpade kandidaterna till sina byråer. 
Denna studie önskade att kartlägga nuvarande ekonomistudenters bild av revisorn för att se i vilken 
utsträckning intentionen till revisorsbranschen påverkades av bilden. Syftet med studien var att 
identifiera ekonomistudenternas bild av revisorn och undersöka hur den påverkar deras intention att 
vilja bli revisorer. Eftersom det har visat sig att dagens revisionsbyråer lägger ett stort fokus på att lyfta 
fram egenskaper som studenterna vill identifiera sig med syftade även studien till att undersöka hur 
ekonomistudenternas identifikation till revisorsyrket, påverkar sambandet mellan deras bild av revisorn 
med deras intention till att bli revisor. Detta resulterade i studiens frågeställning: Hur påverkar 
ekonomistudenters bild av revisorn deras intention att vilja bli revisorer och vilken modererande effekt 
har studenters identifikation till revisorsyrket på detta samband?  

 
För att besvara studiens frågeställning samt uppfylla syftet genomfördes en kvantitativ studie genom en 
webbaserad enkätundersökning. Webbenkäten skickades ut till ekonomistudenter på högskolor och 
universitet i Sverige, vilket genererade 130 fullständiga svar. Statistisk analys genomfördes för att 
kunna tolka den erhållna datan.  
 
Resultatet indikerar på att ekonomistudenternas bild av revisorer som uppvisar egenskaper som 
extrovert, öppensinnad samt säljegenskaper leder till en ökad intention för ekonomistudenter att söka 
sig till revisorsyrket. Dessutom anses identifiering med revisorsyrket ha en negativ effekt på sambandet 
mellan ekonomistudenternas bild av revisorns och deras intention till att vilja bli revisor.  
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1. Inledning  

Detta kapitel inleds med att presentera problembakgrunden till ämnet. Vidare kommer en 

problematisering presenteras som leder fram till en frågeställning, följt av syftet med 

uppsatsen. Kapitlets avslutas med en beskrivning av uppsatsens fortsatta upplägg. 

1.1 Problembakgrund  

Det råder inga tvivel om att det är svårt för allmänheten att definiera vad en revisor gör. I 

många fall förväxlas revisorsrollen med hur en redovisningskonsult jobbar, eftersom den 

föreställda bilden av en revisor är en som räknar på företagets siffror, något som inte 

stämmer överens med verkligheten (Andersson, 2016). Redovisningskonsulten är den 

som sitter och jobbar med företagets löpande redovisning såsom bokföringen och 

bokslutet (Carrington, 2010). Revisorn däremot granskar företagets årsredovisning, 

bokföring och förvaltning något som sedan mynnar ut i en revisionsberättelse där revisorn 

gör vissa uttalanden (Carrington, Revision, 2010). Dessa uttalanden som görs av revisorer 

är av högt allmänintresse, eftersom revisionsberättelsen är en central faktor för 

intressenters förtroende på marknaden (Navallas & Del Campo, 2017). Att allmänheten 

har svårt för att definiera vad en revisor gör lyfts i flertalet studier, där bilden av revisorns 

arbetssysslor inte stämmer överens med deras arbetsuppgifter (Carnegie & Napier, 2010; 

Chen & Jones & Scarlata & Stone, 2012; Smith, 2010; Miley & Read, 2012.). Samma 

studier menar även att allmänhetens felaktiga bild av revisorn går att koppla samman med 

den framställning som har skett utav media, i form av nyheter och nyhetsartiklar.  Den 

bild som media framställer är den klassiska bilden av en beancounter (Baxter & 

Kavanagh, 2012; Friedman & Lyne, 2001; Hammami & Hossain, 2010) som är tråkig, 

färglös, överdriven, passiv samt okreativ (Carnegie & Napier, 2010; Chen et. al, 2012; 

Smith, 2010). 

  

Motsvarande bild framkommer även inom litteratur och film. Dessa informationskanaler 

tycks också ha en påverkan på allmänhetens bild av revisorer(Dimnik, Felton 2006; Jacob 

& Evans, 2012). Med den påverkan som Dimnik & Felton (2006) menar att filmer har på 

skapandet av stereotyper bland allmänheten torde det rimligt att den har en betydlig 

funktion i hur revisorn uppfattas i dagens samhälle. 
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Följande filmkonversation är hämtad från en scen i filmen Shallow grave (1994) där en 

revisor (David Stephens) har en konversation med sin chef (Lumsden) gällande 

revisorsyrket1. 
 

Lumsden: Chartered accounting. It’s often sneered at. Were you aware of that? 

David Stephens: Not any real sneering as such, no. 

Lumsden: There’s a whole wide world out there, and it all needs to be accounted for, does 

it not? 

David Stephens: Well, I… 

Lumsden: But thet sneer, do they not? 

David Stephens: I’m not sure. 

Lumsden: Oh, it’s unfashionable, I know, but yes, we’re methodical, yes, we’re diligent, 

yes, we’re serious, and where’s the crime in that? Why not shout it from the rooftops? Yes, 

maybe sometimes we’re a bit boring, but by God we get the job done. 

David Stephens: Yes, sir. 

Lumsden: And that’s why I think you fit in here. 

David Stephens: I’m boring? 

Lumsden: You get the job done. 

David Stephens: Oh, I see. I thought you meant… 

 

 

Ovanstående konversation kan användas för att beskriva hur den stereotypiska bilden av 

revisorn framställs i populärkulturen, det vill säga den traditionella bilden av en tråkig 

och färglös person.  

 

Det bör emellertid även påpekas att bilden av revisorn inte alltid är så negativ och 

osmickrande som det brukar målas upp (Jeacle, 2008), där Dimnik & Felton (2006) bland 

annat har lyckats identifiera revisorn som “hjältekaraktären” i ett antal filmer. 

Egenskaperna som kopplas med hjältekaraktären är “självsäker” och” varm” för att 

nämna några. Jacob & Evans (2012) har kunnat se detta i populärmusiken där revisorn 

omnämns som optimistisk med en positiv syn på livet. Det går då att ställa frågan, vilken 

av dessa båda bilder som är mest överensstämmande med dagens revisor och yrkesroll. 

  

Studier har tidigare visat på att revisionsbranschen under en längre tid genomgått en 

förändring (Carnegie & Napier, 2010). Orsaken till denna förändring gör sig bland annat 

                                                 

1 Under studiens gång har revisorsyrket och revisorsprofessionen varit synonyma till varandra, det vill säga haft samma innebörd. 

Anledningen till att båda använts är för att det ibland har passat bättre att skriva det ena framför det andra. 
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gällande i att det sedan en tid tillbaka inte längre finns ett krav på revisionsplikt (SOU 

2008:32). Kravet infördes med syfte att skapa mindre kostnader för småföretagen, vilket i 

sin tur även innebar att revisionsbyråernas intäkter minskade (Revision, 2014). Även det 

nya EU-direktivet från 2016 om byrårotationskrav skapar en del affärsmässigt negativa 

följder för revisionsbyråerna. Byrårotationskravet syftar till att bland annat 

försäkringsbolag och börsnoterade bolag tvingas byta revisionsbyråer vart tionde år 

(KPMG, 2016). Förändringar som dessa medför att spelreglerna förändras på marknaden 

för revisionsbyråerna och att konkurrensen på revisionsmarknaden mellan 

revisionsbyråerna har ökat de senaste åren (Broberg, Tagesson, Argento, Gyllengahm, & 

Mårtensson, 2016). Effekterna av avregleringen, byrårotationskravet och den ökade 

konkurrensen på revisionsmarknaden har tvingat revisorer till en ny roll, där revisorer 

måste ha ett större fokus på att vara kreativa och affärsorienterade (Broberg, 2013). Den 

nya revisorsrollen innebär att revisorerna har fått ett större klientfokus vilket skiljer sig 

från den tidigare traditionella rollen som intressenternas och marknadens väktare 

(Broberg, 2013). Detta medför att revisionsbyråerna har varit tvungna att tänka om och 

anta en mer säljande roll där rådgivning och kundfokus har en högre betydelse än vad det 

hade förr. Revisorns arbetsuppgifter inkluderar alltså numera, till skillnad från förr, även 

att attrahera såväl potentiella som redan existerande kunder (Broberg, 2013). Den 

förändrade revisorsrollen bör rimligen medföra att revisionsbyråerna, i sin rekrytering av 

nya framtida revisorer, efterfrågar individer som inte enbart har potentialen att bli 

skickliga inom revision utan också bra ”säljare”. 

  

Rekryteringsbehovet har sedan en tid tillbaka ökat för revisionsbyråerna, inte minst bland 

the big four (Wells, 2017). Detta gäller även Sverige där en artikel i Civilekonomerna 

som talar för att de sex största revisionsbyråerna är i behov av att anställa 2500 nya 

revisorer bara under 2018 (Johansson, 2017). Den traditionella bilden av revisorn bland 

allmänheten återfinns även bland ekonomistudenter där den stereotypa bilden av revisorn 

hos ekonomistudenter är att revisorn saknar sociala färdigheter och är allmänt tråkig, 

vilket inte underlättar revisionsbranschens rekrytering, har det visat sig (Jeacle, 2008; 

Miley & Read, 2012; Navallas & Del Campo, 2017). Ett problem som uppstår här är att 

ekonomistudenter har svårt att identifiera sig med den traditionella bilden av en revisor 

och det dagliga arbetet som studenterna kopplar med denne (Warren & Parker, 2009). 

Författarna utvecklar resonemanget genom att trycka på att revisorer i flera fall har visat 
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sig föredra att framstå som tråkiga men trovärdiga än kreativa och fantasifulla. Detta leder 

förmodligen till att ekonomistudenterna har svårare att identifiera sig med den 

traditionella bilden av revisorn, då exempelvis kreativa lösningsförmågor är något som 

anses viktigt bland dagens ekonomistudenter (Baxter & Kavanagh, 2012). 

 

Svårigheten med rekryteringen har påverkats i den grad att revisionsbyråerna har börjat ta 

till sig nya metoder för att locka framtida unga förmågor (Broberg & Umans & 

Gerlofstig, 2013; Jeacle, 2008). Det rör sig om allt från färgglada rekryteringsbroschyrer 

till främjandet av roliga after work-aktiviteter (Jeacle, 2008; Navallas & Del Campo, 

2017). Här går det att tala för att revisionsbyråerna lägger stort fokus på att lyfta fram 

egenskaper som attraherar studenterna och även egenskaper som studenterna vill 

identifiera sig med. Detta är något som Jeacle (2008) pratar om där hon menar att 

revisionsbyråerna försöker identifiera sig med dagens unga ekonomistudenter. Hon menar 

på att revisionsbyråerna upplever en viss stigmatisering hos dagens unga 

ekonomistudenter och att det mycket väl kan vara en av orsakerna till att byråerna inte 

lyckas locka till sig rätt personer in i företagen (Jeacle, 2008). 

1.2 Problematisering 

Tidigare studier visar på hur revisorsyrket haft svårt att bli av med den traditionella 

stereotypen. (Dimnik & Felton, 2006; Jeacle, 2008; Warren & Parker, 2009; Baxter & 

Kavanagh, 2012). Bilden där den traditionella stereotypa revisorn beskrivs som en färglös 

och tråkig beancounter är ett fenomen som Dimnik & Felton (2006) valde att undersöka i 

sin studie. Genom att undersöka ett brett urval av revisorskaraktärer och porträtteringen 

av dessa i filmerna ville författarna undersöka hur ofta denna stereotyp verkligen 

förekommer i filmer. Vad Dimnik & Felton (2006) kom fram till var att porträtteringen av 

revisorn är allt som oftast betydligt bredare och mer komplex än vad tidigare studier först 

pekat på. Lika ofta som revisorn framställs som en laglydig och hårt arbetande 

“arbetsmyra”, förekommer det flera fall där revisorn är den sympatiske, risktagande 

hjältekaraktären de flesta ser upp till. Dimnik & Felton (2006) menar här på att 

allmänhetens bild av den traditionella stereotypiska bilden av revisorn, som färglös och 

tråkig, måste bevisligen grunda sig i mer än hur filmer och media framställer den. Det kan 

därför tänkas vara intressant att undersöka vilka andra faktorer som ligger bakom den 

traditionella bilden av revisorn. 
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Jeacle (2008) undersöker i sin studie hur revisionsbyråerna inom big four handskas med 

konsekvenserna som uppstår av den traditionella stereotypa revisorsbilden. Författaren 

menar att konsekvenserna framförallt kan orsaka seriösa problem när det kommer till 

rekryteringen av nya kandidater (Jeacle, 2008). Rekryteringsbyråerna har sedan en tid 

försökt att hitta nya metoder för att intressera dagens ekonomistudenter in i 

revisionsbranschen. Det går främst att se hos revisionsbyråerna inom the big four som i 

sin rekrytering lägger allt större fokus i att försöka identifiera sig med dagens 

ekonomistudenter. Revisionsbyråerna är medvetna om att majoriteten av kandidaterna till 

revisionsyrket har på senare tid bestått av unga personer. Av den anledningen försöker 

byråerna i sin rekrytering, framhäva de aspekterna av yrket som nyanställda tenderar att 

dras till. Genom att erbjuda stort utbud av utlandstjänster, roliga kvällsaktiviteter och en 

vänlig arbetsplats menar Jeacle (2008) på att revisionsbyråerna vill skapa en positiv 

association av sig själva gentemot de unga kandidaterna de vill locka till sina byråer. På 

så sätt vill revisionsbyråerna förändra studenternas bild av revisorn från den traditionella 

revisorsstereotypen till att få studenterna att associera revisorn med de positiva attribut 

som studenterna efterfrågar. 

  

I Navallas & del Campo (2017) studie undersökte forskarna hur ekonomistudenternas bild 

av revisorsyrket ändras när de får bekanta sig med revisorsyrket och yrkesrollens 

uppgifter. Navallas & del Campo (2017) genomförde ett experiment på utvalda 

ekonomistudenter där de fick testa på att skugga en revisor för en dag. Detta experiment 

visade på att studenterna efter en dag med en revisor hade fått en annan mer positiv bild 

av revisorn än den de initialt gick in med innan skuggningen. Här uppfattade studenterna 

revisorn som betydligt mer social och utåtriktad än vad den traditionella stereotypa bilden 

visar på. Experimenten som genomfördes i Spanien testades på ekonomistudenter inom 

redovisning och revision. Dessa studenter hade dessutom blivit handplockade av lärarna 

på universitetet för att delta i studien. Det är något som Navalls & Del Campo (2017) 

påpekar kan påverka resultaten till en mer positiv bild av revisorn. Det kan därför vara 

intressant att ta aspekter från resultatet av ekonomistudenternas bild av revisorn för att 

genomföra en studie där revisorsbilden undersöks på bredare grupp ekonomistudenter av 

olika ekonomiinriktningar, som inte är handplockade. Vad det skulle kunna medföra är att 

ett mer övergripande resultat skulle kunna presenteras över hur ekonomistudenternas bild 

är av revisorer, eftersom resultatet förmodligen inte påverkas i samma utsträckning som 



 

 6 

när studenterna har handplockats likt Navallas & Del Campo’s (2017) studie. Navallas & 

Del Campo’s (2017) studie genomfördes med ekonomistudenter från universitet i Madrid, 

här anser vi att det vore intressant att titta på liknande population i Sverige, eftersom vi 

inte har kunnat hitta att liknande studier har genomförts tidigare i ämnet. 

  

Då vår studie ämnar att ta reda på ekonomistudenters bild av revisorn skulle det vara 

intressant att undersöka i vilken utsträckning den bilden påverkar studenters intention att 

bli revisorer. Jeacle (2008) talar, som tidigare nämnt, även om att revisionsbyråerna sedan 

en tid tillbaka har arbetat med att skapa en bild av revisorn som ekonomistudenterna kan 

identifiera sig med. Eftersom tidigare forskning oss veterligen inte har studerat hur 

identifieringen påverkar sambandet mellan bilden och intentionen, anser vi att det hade 

varit intressant att ta med den aspekten när revisorsbilden undersöks. Detta då det i 

studier har pratats om att bilden, rollen och identiteten är oskiljaktiga inom revisorsyrket 

(Warren & Parker, 2009). Här tror vi att sambandet kan stärkas mellan bilden av revisorn 

med intentionen att bli revisor. Genom att undersöka om hur identifieringen påverkar 

sambandet mellan ekonomistudenternas bild av revisorn med deras intention till att söka 

sig till yrket, skulle nya insikter kunna hämtas kring studenternas intentioner till att vilja 

bli revisorer.  

1.3 Frågeställning 

Utifrån ovanstående problematisering har vi utvecklat följande frågeställning: 

Hur påverkar ekonomistudenters bild av revisorn deras intention att vilja bli revisorer och 

vilken modererande effekt har studenters identifikation till revisorsyrket på detta 

samband?  

1.4. Syfte  

Syftet med denna studie är att identifiera ekonomistudenternas bild av revisorn och 

undersöka hur den påverkar deras intention att vilja bli revisorer. Studien syftar även på 

att undersöka hur studenternas identifikation till revisorsyrket påverkar detta samband    

  

 

  



 

 7 

1.5 Uppsatsens disposition  

Kapitel 1: Inledning          

Kapitel 1 inleds med en problembakgrund kring revisorsstereotypen som sedan följs av en 

problematisering som beskriver tidigare studier i ämnet. Kapitlet avslutas sedermera med 

en frågeställning samt studien syfte.     

   

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 

I detta kapitel, presenteras den vetenskapliga metoden för denna studie. Inledningsvis 

presenteras studiens ansats. Här förklaras även vetenskapssynen, forskningsmetod, samt 

det teoretiska synsättet som har valts att arbeta ifrån för denna studie. Kapitlet avslutas 

med ett stycke kring det etiska betänkandet.   

 

Kapitel 3: Teoretiska referensramen 

I det här kapitlet presenteras de teorier samt tidigare forskning som legat till grund för 

studiens hypotesformulering. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens fyra 

hypoteser.   

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I den Empiriska metoden presenteras hur insamling av litteratur och annan data har 

genomförts för denna studie. Vidare redogörs studiens operationalisering som mynnat ut i 

en enkätutformning. Den avslutande delen för kapitlet redogör hur den statistiska 

analysen har genomförts samt beskriver studiens reliabilitet och validitet 

     

Kapitel 5: Analys  

I det här kapitlet presenteras resultaten från studiens kvantitativa undersökning. Här 

presenteras vilka statistiska tester som genomförts för testandet av studiens hypoteser 

samt en verbal analys av utfallet från dessa tester. 

      

Kapitel 6: Slutsats & Diskussion  

I det avslutande kapitlet presenteras en summering samt studiens resultat. Efter 

summeringen, fullföljs kapitlet med en diskussion över vad studien har kommit fram till. 

Kapitlet avslutas med en presentation av begränsningar i studien samt ger förslag på 

framtida forskning 
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2. Vetenskaplig metod 

I det här kapitlet presenteras den ansats som vi har valt för den här studien. Här 

förklarar vi även för den vetenskapssyn och forskningsmetod som vi har valt arbeta 

utifrån. Kapitlet innehåller även ett avslutande stycke kring det etiska betänkandet. 

2.1 Filosofi 

Syftet med studien är att undersöka hur ekonomistudenternas egna bild av revisorn 

påverkar deras intention till att vilja bli revisor. Eftersom studien har ämnat att bidra till 

förståelse för hur ekonomistudenternas bild påverkar deras intention till revisionsyrket, 

har den positivistiska vetenskapssynen tillämpats. Den positivistiska vetenskapssynen 

kräver att studiens objekt är observerbara och kan studeras vetenskapligt (Denscombe, 

2016). Med analys och systematisk beskrivning har det undersökts ifall det finns något 

samband eller likheter i återkommande faktorer (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

Den här studien är en positivistisk studie eftersom studiens utvecklade frågeställning samt 

hypoteser baserats på tidigare forskning som genomförts inom området (Saunders et al., 

2009). Motsatsen till den positivistiska vetenskapssynen är den som återfinns inom 

hermeneutiken, vars fokus snarare ligger på att få fram djupare förståelse för specifika 

fenomen (Bryman & Bell, 2013). 

2.2 Ansats 

Det finns två huvudval av forskningsansatser att välja bland. Det är induktivt och 

deduktivt synsätt (Deegan & Unerman, 2011). Den stora skillnaden mellan dessa två 

forskningsansatser är att induktion baseras på empirin medan deduktion utgår ifrån 

befintliga teorier (Deegan & Unerman, 2011). Forskningsansatsen som tillämpats i den 

här studien är deduktion. Deduktion innebär att genom allmänna skildringar av 

verkligheten upptäcker man karaktäristiska framställningar. Deduktion baseras på 

bildandet av en vetenskaplig teori som vidare beskriver de lagar som existerar inom ett 

område. Slutligen prövas de specifika teorierna via hypoteser. Teorin bör korrigeras om 

det visar sig att hypoteserna, som baserats på den empiriska granskningen, förkastas 

(Bryman, 1997). I detta fall baseras grunden i studien på befintlig forskning, vilket 

innebär att studien har en deduktiv metod. Vanlig kritik mot deduktiv forskning är att 

empirin inte kan undgå risken att den tolkats med ett synsätt baserat på tidigare forskning. 
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Med resonemang från tidigare förklaring kan forskningsstrategin leda till att någonting 

förbises. Styrkan med att använda deduktion som ansats är att studien tar till vara på 

tidigare kunskap inom forskningsområdet (Deegan & Unerman, 2011). 

2.3 Forskningsmetod  

Syftet med studien är som tidigare nämnt att undersöka vilken bild ekonomistudenterna 

har av revisorn och hur denna påverkar deras intention till att vilja bli revisor i framtiden. 

Det innebär att en hel del data kommer behöva samlas in från de studenter som vill ställa 

upp i vår studie. Av den anledningen har vi valt att utforma enkätundersökningar som vi 

kommer skicka ut till ekonomistudenter över hela landet, med inriktning redovisning och 

revision. Ett inledande test av studien kommer att göras för att försäkra oss om att vår 

enkät fungerar som de ska i praktiken. En viktig aspekt för oss har varit att våra 

förutfattade meningar och personliga åsikter inte skall göra sig igenkända i denna studie. 

En viktig del i den kvantitativa forskningsmetoden är att forskarens åsikter inte speglas i 

studien, utan det skall studenterna som undersöks stå för (Denscombe, 2016). Av den 

anledningen är vår studie av en kvantitativ art som vanligtvis associeras med forskarens 

opartiskhet. Alternativet i kvalitativa studier brukar associeras med forskarens egna 

inblandning, där forskaren kan ses som det viktigaste mätinstrumentet (Denscombe, 

2016). Förhoppningen är att kunna utvinna ett resultat som gör sig gällande för hela 

populationen, i det här fallet svenska ekonomistudenter, varför vi ser den kvantitativa 

metoden som den bäst lämpade i sammanhanget (Bryman, 1997).  

2.4 Val av teoretisk referensram 

I den här studien kommer professionsteorin och identitetsteorin att användas. En 

profession karaktäriseras av att den exklusivitet som uppnås genom en lång utbildning 

som inbringar spetskunskaper som är specifika för professionen (Abott, 1988). 

Revisorsyrket betraktas som en profession (Broberg et al, 2013), det blir därför relevant 

för oss att titta på vad som kännetecknar en profession. Identitetsteorin förklarar hur 

individer identifiera sig själva samt andra i olika sociala grupper. Genom identifiering kan 

individer kategorisera sig själva och andra i de aktiva grupper som de anser sig tillhöra 

(Stets & Carter, 2011). Den här teorin kan användas för att förklara hur ekonomistudenter 

identifierar sig själva med och i vilken grad den stämmer överens med deras identifiering 

till revisorsyrket. 
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2.5 Etiskt betänkande 

Studien har undersökt hur ekonomistudenters bild av revisorn påverkar deras intention att 

söka sig till revisorsyrket är det högst relevant att beakta den etiska aspekten av studien. 

Ingen skall behöva känna sig utlämnad av medverkandet i en forskningsstudie, det är 

därför viktigt att forskaren vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa sig att 

detta inte händer (Denscombe, 2016). Här blir det därför viktigt för oss att studenterna 

inte skall känna sig blottade och på så sätt undvika att svara sanningsenligt. Alla 

deltagarnas identiteter kommer hållas anonyma, detta för att vi som forskare av denna 

studie skall kunna garantera våra deltagare att informationen de överlämnar till oss 

hanteras på ett konfidentiellt sätt (Denscombe, 2016). Det är även viktigt att samtliga 

deltagare ger samtycke till sitt deltagande i en studie, det vill säga att ingen tvingas till 

deltagande. Som deltagare skall det vara frivilligt att själv kunna välja om man vill vara 

med i studien eller inte och på så sätt kunna avsluta sitt deltagande närsomhelst under 

forskningsprojektet (Denscombe, 2016; Vetenskapsrådet, 2002). På detta sätt säkerställs 

god forskningsetik 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier och den tidigare forskning som utgör studiens 

plattform. Kapitlet inleds med Professionsteorin följt av Revisorsprofessionen. Vidare 

kommer begreppet Stereotyp redogöras följt av ett stycke kring revisorn som säljare, som 

avslutas med Identitetsteorin. Studiens teorier mynnar ut i en modell och hypoteser som 

kommer att ligga till grund för datainsamlingen samt analysen för denna studie. 

3.1 Professionsteorin  

Revisorsyrket har det traditionella anseendet av att ses som en profession, med en lång 

formell utbildning likt yrken som jurister och läkare (Broberg et al, 2013). Det som 

framkommer som gemensamt för dessa professioner är att de genomsyras av status och 

auktoritet (Broberg et al, 2013). Greenwood (1957) pratar om skillnaden mellan vad som 

klassas som professioner och icke-professioner. Det som skiljer dessa åt är att icke-

professioner handskas med kunder medan professioner i sin tur träffar och hjälper 

klienter. Det här utvecklar Greenwood (1957) genom att förklara att kunder har en 

föruppbyggd kunskap kring sina behov, vilket är något som klienten inte har i samma 

utsträckning utan denne får då söka sig till professionella tjänster. Därmed uppstår det ett 

gap i skicklighet mellan de två grupperna som särskiljer dem åt. Det blir därför svårt för 

utomstående att bedöma professionens värde då denna skicklighet och expertkunskap är 

direkt kopplat till den specifika professionen (Broberg et al, 2013; Grey, 1998).   

  

En profession menar Parson (2010) bör betraktas som ett riktmärke mot framtiden där 

fokus bör ligga på den formella utbildninge. Exklusiviteten försäkras genom de 

färdigheter och teoretiska kunskaper som professionen besitter. Det leder till att 

kompetensen i sin tur blir försäkrad genom de examinationsmoment som de specifika 

instituten har som krav för examination (Hodges & Young, 2009). Abbott (1988) menar 

på att det är just denna exklusivitet tillsammans med andra krav likt spetskunskap och 

praktisk erfarenhet som tillsammans kan beskriva den enskilda professionen. Dessa krav 

är det som gör att ett yrke sedan kan urskiljas mot ett annat. Det här menar Abbott (1988) 

är ett viktigt klargörande eftersom individ som aktör inom sin profession inte ska utföra 

tjänster i miljöer utanför sitt egna, där andra tjänster kan förklaras mer relevanta. Genom 

att förhålla sig till den naturliga miljö som föreligger för den specifika professionen 

undviks även eventuellt konfliktskapande (Abott, 1988). 
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3.2 Revisorsprofessionen 

En revisors uppgift är att granska årsredovisningen, bokföringen samt verksamheternas 

förvaltning vilket sedan mynnar ut i en revisionsberättelse där revisorn gör sina 

uttalanden (Carrington, 2014). Genom granskningen skall det göras möjligt för revisorn 

att uttala sig kring huruvida årsredovisningen har upprättats enligt tillämplig lag. 

Granskningen skall även ge en rättvisande bild av företagets resultat samt kontrollera att 

den är utförd i enlighet med god revisionssed. Revisorn skall även kunna, om det mesta är 

korrekt i företagets redovisning, bevilja företagsledningen ansvarsfrihet (Carrington, 

2014). 

  

Det har tidigare funnits två typer av revisorer, godkända samt auktoriserade. Det 

förstnämnda har tagits bort sedan den 1 juni 2013 (FAR, 2017). Numera finns det endast 

möjlighet att bli auktoriserad revisor, dock ställs det en del grundläggande krav för att 

vara aktuell för en auktorisation (SFS 2001:883). Kraven består bland annat av att de 

ansökande numera måste ha en högskoleutbildning som omfattar 180 hp, med 

obligatoriska ämnen som 90 hp företagsekonomi, 30 hp handelsrätt samt 15 hp 

beskattningsrätt (FAR, 2017). I nuläget pågår det emellertid diskussioner om att ändra 

kompetenskraven för auktorisation av revisorer. Förslaget om ändrade kompetenskrav 

kommer från Revisorsinspektionen, som uttrycker att revisorsrollen håller på att förändras 

och att det därmed också bör uppstå nya kompetenskrav som följd (Balans, 2017). 

  

Årsredovisningen skall enligt ÅRL och god revisionssed upprättas på ett lättöverskådligt 

sätt. Årsredovisningen ska innehålla i sådan utsträckning detaljerad information att det 

inte på något vis blir svårt att förstå det väsentliga i den presenterade informationen. 

Revisorn skall med tillräckligt underlag kunna stödja sina uttalanden gällande 

årsredovisningen, vilket är en förklaring till vad god revisionssed innebär (Carrington, 

2014). Revisorn skall endast se över vad som faktiskt har hänt i bolagen och får inte se 

framåt eller vara med och påverka kommande beslut (Carrington, 2014). För att 

näringslivet ska fungera på ett rationellt sätt är det därför viktigt att revisorn förhåller sig 

till dessa regler. 

  

Öhman (2004) beskriver att revisorns övergripande uppgift, som en länk mellan 

redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade, är att kvalitetssäkra den 

redovisningsinformation som företagen tillhandahåller marknaden och genom denna 
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kvalitetssäkring avge affärsmässig samt social trygghet. Arbetet som revisor är ett 

ansvarsfyllt sådant som innebär en viktig funktion i samhället. Revisorns granskning och 

godkännande skall bidra till att det finns en grad av sanningstillförlitlighet i företagets 

räkenskaper. Det är ett stort spann av intressenter som förlitar sig på att revisionen görs på 

ett korrekt sätt, allt från ägarna till leverantörer, kreditgivare, kunder och även de 

anställda (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006).  

3.3 Stereotyp  
Detta avsnitt redogör för begreppet Stereotyp. Inledningsvis kommer en definition av 

begreppet stereotyp, följt av en beskrivning av den traditionella revisorsbilden. Vidare 

redogörs konsekvenserna med revisorsstereotypen som följs upp med en avslutande del 

om vilka personlighetsdrag ekonomistudenter kopplar till sin bild av revisorn.  

3.3.1 Definition  

Definitionen av begreppet stereotyp är den generalisering som sker av olika grupper av 

människor baserat på de typiska egenskaper den specifika gruppen anses ha (Lippman, 

1922). Den verkliga förklaringen till de riktiga egenskaperna kopplade till olika grupper 

människor är för invecklad att handskas med för den enskilda individen, därför 

konstrueras stereotypa och förenklade bilder för att kunna hantera detta. De egenskaper 

som stereotyper vanligtvis grundar sig på är nationalitet, etnicitet, kön, ålder, yrke och 

utseende (Cory, 1992). Antingen är det den enskilda individen som skapar sina 

stereotyper, eller påverkas stereotypen av den miljö och kultur individen vistas i som 

legitimerar stereotypen (Lippman, 1922). Stereotypisering innebär att en förenklad 

föreställning bildas i ens tanke av en grupp och deras specifika attribut (Ford & Stangor, 

1992). När en grupp individer med samma karaktärsdrag har tillskrivits en viss stereotyp 

uppstår det en tendens till att individerna i gruppen försöker efterlikna karaktärsdragen 

alltmer. Detta görs för att minska skillnaden gentemot de andra tillhörande 

gruppmedlemmarna (Richardsson, Dellaportas, Perera, & Richardsson, 2015). Det är 

emellertid inte nödvändigt att tillhöra en grupp utan det handlar snarare om att 

allmänheten har identifierat individer, utifrån attributen, som en del av en grupp 

(Richardsson et al, 2015). En av de negativa aspekterna som uppstår vid användandet av 

stereotyper är att det framkallar fördomar som inte kan motiveras (Dimnik & Felton, 

2006). 
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3.3.2 Traditionella bilden av revisorn 

Den stereotypa bilden av revisorn som finns hos allmänheten kopplas i de flesta fallen till 

att vara en följd av medias beskrivning av yrket, som ofta kan beskriva revisorn på ett 

skämtsamt och förlöjligande sätt (Dimnik & Felton, 2008; Jacob & Evans, 2012; Smith, 

2010, Warren & Parker, 2009). I tidigare studier som undersökt revisorsstereotypen, 

understryker forskarna att stereotypen primärt är negativ (Carnegie & Napier, 2010; Chen 

et. al., 2012; Hammami & Hossain, 2010; Jacobs & Evans, 2012; Larkin, 1991; Miley & 

Read, 2012; Smith, 2010; Wells, 2015). De vanligaste förekommande karaktärsdragen, 

för revisorn i media och hos forskare, är tråkig, asocial, introvert, okreativ, överdriven 

samt passiv (Carnegie & Napier, 2010; Chen et.al., 2012; Larkin; 1991; Navallas & Del 

Campo, 2017; Smith, 2010; Wells, 2015). Det här beskriver således att när någon från 

allmänheten identifierar en revisor, förutsätts det att denne är tråkig (Carnegie & Napier, 

2010). Stereotypen förstärks i de fall där individer som identifierar sig med den 

förmedlade bildens egenskaper, väljer att söka sig till yrket samtidigt som de individer 

som inte associeras till samma bild väljer att söka sig till ett annat yrke (Carnegie & 

Napier, 2010; Friedman & Lyne, 2001).  

 

3.3.3 Konsekvenser med revisorstereotypen  

Den negativa stereotyp av revisorn som finns hos allmänheten har medfört konsekvenser 

för revisorn men också för revisorsyrket (Richardsson et al, 2015). Det primära problem 

som har uppstått av den stereotypa bilden för revisionsbyråerna är svårigheten att locka 

till sig nya medarbetare (Baxter & Kavanagh, 2012; Richardson et al., 2015; Smith & 

Briggs, 1999). Smiths & Briggs (1999) var först med att påpeka detta, där de i sin artikel 

från 1999 menar att byråerna inte lyckas attrahera “the best and brightest”, detta förklaras 

följaktligen genom att byråerna redan då inte fick in de medarbetare de initialt 

efterfrågade. När det kommer till unga personer, finns en dragningskraft till yrkeskarriärer 

som byggs på oriktiga uppfattningar, bristande kunskap och fördomar om yrket och 

arbetsmiljön (Baxter & Kavanagh, 2012). I de fall där personer anser att de är avsedda för 

revisorsyrket och har ett intresse för de arbetsuppgifter som yrket innebär, väljer samma 

personer att inte söka sig till revisorsyrket eftersom de inte vill förknippas med den 

negativa stereotypen (Burton, Starliper, & Summers, 2015). Genom att välja bort 

revisorsyrket undviker unga personer att påverka den optimistiska uppfattningen de har 

av sig själva, genom att söka till andra arbeten än revision eftersom de anser att andra 
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yrken ligger i bättre linje med deras egna personlighet (Baxter & Kavanagh, 2012; 

Carnegie & Napier, 2010).             

3.3.4 Personlighetsdrag avseende studenters bild av revisorn 

Genom en enkätundersökning som delades ut till studenter före och efter en extra 

curriculum-aktivitet fick Navallas & del Campo (2017) en inblick i vilka 

personlighetsdrag som studenterna ansågs stämma bäst överens med revisorsyrket. 

Genom att presentera trettio olika personlighetsdrag fick studenterna både innan och efter 

aktiviteten bedöma på en nio-gradig skala vilka personlighetsdrag som bäst motsvarar 

deras bild av revisorsyrket. Resultat från studien visade på, i motsats till tidigare 

stereotyper, att studenterna uppfattade revisorerna som mer extroverta än folk i allmänhet. 

Vidare visar studien på att revisorer uppfattades som mer öppensinnade, utåtriktade och 

öppna för nya idéer och erfarenheter. (Dimnik & Felton, 2006; Navallas & del Campo, 

2017). I Navallas & del Campo (2017) undersökning, visar emellertid författarna på 

brister i sin studie där det lyfts fram att studien är testad på studenter som har ett 

särintresse för revision. Likväl har studenterna handplockats av lektorer som ansett att de 

utplockade studenterna är de bäst lämpade studenterna för studien (Navallas & Del 

Campo, 2017). 

  

I sin studie använder sig Navallas & del Campo (2017) av en modifikation av NEO 

Personality Assessment Inventory som är ett test som mäter personers uppfattningar av en 

revisor i förhållande till folk i allmänhet, se NEO Personality Assesment Test i tabell 3.1.  

Detta test som använts inom socialpsykologin grundades ursprungligen 1978 och har 

utvecklas genom Costa och Mccrane (Costa & Mccrane, 1980). Testet utvecklades för att 

bedöma de mest generella personlighetsdragen hos människor samt för att utveckla 

förståelsen för de bakomliggande faktorerna som definierar dessa personlighetsdrag 

(Costa & McCrae, 1980). Testets reviderades senare av Costa & McCrae 1992 och har 

bland annat används i allt från studier för att undersöka nya potentiella poliskandidater i 

USA (Detrick & Chibnall, 2013), till studier där författare har undersökt personligheten 

hos tidigare Amerikanska presidenter (Rubenzer & Faschingbauer & Ones, 2000). Den 

reviderade versionen av testet har även används i studier kopplat till revisionsyrket där 

Coate & Mitschow & Schinski (2003) hade som syfte att mäta studenters uppfattningar 

kring auktoriserade revisorer. Samma test har sedermera även använts av Zdolsek (2013) 

för att undersöka slovenska studenters uppfattningar kring revisorn.   
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Tabell 3.1. NEO Personality Assesment Inventory 

NEO Personality Assessment Inventory 

 

Item Personal Characteristics 

 

1 Warmth 

 

2 Gregarious 

 

3 Assertiveness 

Extroversion 4 Excitement 

 

5 Activity 

 

6 Positive Emotions 

   

 

7 Trust-R 

 

8 Straightforward 

 

9 Altruism Compliance 

Agreeable 10 Compliance 

 

11 Modesty 

 

12 Tender-minded 

   

 

13 Competence 

 

14 Order 

 

15 Dutiful 

Conscientiousness 16 Achievement 

 

17 Self-discipline 

 

18 Deliberation 

   

 

19 Anxiety  

 

20 Hostility-R 

 

21 Depression-R 

Emotional stability 22 Self-conscious 

 

23 Impulsive-R 

 

24 Vulnerability-R 

   

 

25 Fantasy 

 

26 Aesthetics 

 

27 Feelings-R 

Open to experience  28 Actions 

 

29 Ideals  

  30 Values 
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3.4 Revisorn som säljare  

Broberg (2013) talar om att revisorns roll som en övervakare av marknaden är en 

traditionell bild av yrket som övergått till en allt mer rådgivande och säljande roll, något 

som börjat efterfrågas mer av klienter. Revisionsrådgivning innebär att revisorer i allt 

större utsträckning ger sina klienter olika former av råd när revisorer stöter på 

anmärkningar under granskningen (Carrington, 2014). Revisorns nya säljande roll har 

medfört en förändring av arbetsuppgifterna, vilket innebär ett större klientfokus för att få 

tillräckligt med rådgivningstimmar (Öhman, 2007). 

  

Amyx, Buhian & Shows (2016) pratar om hur dagens säljare inte längre bara fokuserar på 

att genomföra så många säljtransaktioner som möjligt, utan att det numera har blivit lika 

viktigt, för den moderna säljaren, att skapa kundtillfredsställelse som leder till lojala 

kunder. Genom hög tillfredsställelse och lojala kunder kan företagen sedermera skapa sig 

komparativa fördelar på sin marknad (Slater, 1997). Amyx et al (2016) menar här på att 

för att erhålla lojalitet hos sina kunder, är det viktigt att säljaren besitter egenskaper som 

skapar förtroende och tillfredsställelse från kunden till säljaren. 

  

Det råder en delad syn kring om god säljförmåga är något som är medfött eller något som 

går att lära ut (Loveland & Lounsbury & Park & Jackson, 2015). Att säljaren måste ha 

vissa traditionella säljaregenskaper verkar emellertid vara klart (Adidam, 2009; Kahle, 

2007; Mayer & Greenberg, 2006; Song, 2008). Utifrån den forskning som gjorts inom 

området pekar den på att det viktigaste egenskapen en säljare bör besitta är en god social 

kompetens (Humphreys & Williams, 1996). Säljare bör även vara energiska personer, 

eftersom de tenderar att vara tävlingsinriktade och målmedvetna, vilket leder till att de är 

mer lämpade för säljyrket (Loveland et al, 2015). De kommunikativa- och tävlingslystna 

egenskaperna blir därför centrala inom säljyrket.  

Tabell 3.2. Säljegenskaper 

Säljegenskaper         

God social kompetens Energisk Tävlingslystna Målmedvetna Kommunikativa  
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3.5 Identitetsteorin 

Individer har en tendens att identifiera sig själva och andra sociala grupper baserat på 

kön, medlemskap i en organisation eller till vilken åldersklass individen eller gruppen 

tillhör (Stets & Carter, 2011). Denna identifiering tillåter individer att bestämma ens egna 

sociala miljö genom att lokalisera sig själva och även andra personer i den (Stets & 

Carter, 2011). Den enskilde individen uppfattar sig själv som en faktiskt eller symbolisk 

medlem av någon grupp, vilket leder till att individen kan ta del av framgångar bortom 

ens egen makt (Bartels, Peters, de Jong, Pruyn & van der Molen, 2010; Mael & Ashfort, 

1992). Därav kan det anses rimligt att individer i en viss utsträckning har ett behov av att 

identifiera sig själva med en specifik grupp. Forskarna Mayhew, Gardner & Ashkanasy 

(2010) har undersökt i vilken utsträckning enskilda individer har för behov att identifiera 

sig med sociala grupper. Genom att utveckla en egen skala som de kallar Need for 

identification (nID) har forskarna undersökt just detta fenomen med hjälp av elva 

påstående (se fotnot) (Mayhew, Gardner & Ashkanasy, 2010).  

När det kommer till professionell identitet beskrivs det i den utsträckning individen 

identifierar sig med sin yrkesutövning samt de karaktärsegenskaper som är förenliga med 

individer inom det yrket (Mael & Ashfort, 1992). Vissa former av värderingar kan skilja 

sig och vara väsentligare när det kommer till professionell identitet. Individer kan 

prioritera olika när det kommer till hög professionell identitet, möta klientens 

förväntningar eller att upprätthålla hög professionell standard (Brierley, 1998). Warren & 

Parker (2009) pratar om att rollen, bilden och identiteten är oskiljaktiga inom 

revisorsprofessionen. Identiteten ger en bredare förståelse än rollen då den sträcker sig 

från hur den enskilde revisorn ser sig själv, som en del av organisationen, till hur hon ser 

sig som privatperson och hur dessa delar samverkar. Warren & Parker (2009) utvecklar 

vidare att det finns väldigt lite förståelse om hur den professionella identiteten skapas och 

utvecklas bland revisorer, detta gäller bland annat unga revisorer som är i början av sin 

karriär. Warren & Parker (2009) menar på att det är viktigt att titta på revisorernas 

professionella identitet, hur denna skapas, då det kan bidra till en klarare förståelse för 

varför revisorsprofessionen har en negativ bild. Det här argumentet förtydligar Warren & 

Parker (2009) i följande citat s.206: 

 



 

 19 

Questions of identity construction are important in that they potentially offer us a window 

into the degree to which public stereotypes are matched by professional accountants’ own 

personal definitions and the bearing these may have on current and future career 

intentions. Such insights can provide foundations for a range of profession policy issues 

spanning recruitment, retention, training and professional development .  

 

Frågor rörande konstruktionen av revisorsprofessionen tycks därför vara en viktig aspekt 

om vi ska kunna förstå oss på de problem som finns inom revisorsprofessionen, 

exempelvis rekryteringen av nya revisorer.  

3.6 Modell hypoteser 

En teoretisk modell har utvecklats som förklarar relationen mellan ekonomistudenters 

bild av revisorn och deras intention till att bli revisor. Denna teoretiska modell strävar 

också efter att bidra med förståelse för hur studenternas identifiering med revisorn 

påverkar relationen mellan deras bild av revisorn och intentionen till att bli revisor. 

Modellen syns i figur 3.1.  

 

 
 

Figur 3.1. Modell över sambandet mellan bilden av revisorn, studenternas identifikation och intentionen. 
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3.7 Hypotesformulering  

Revisorsyrket har gått från en traditionell roll med starka etiska koder och sedvanor till att 

vara mer affärsorienterad och inriktad på klientens behov (Broberg, 2013; Miley & Read, 

2012). Då forskning på senare tid har visat tecken på att en del ekonomistudenter ser 

revisorn som en extrovert och öppensinnad person, är det intressant för oss att undersöka 

hur en sådan bild påverkar deras intention till att vilja söka sig till yrket (Navallas & Del 

Campo, 2017). Litteraturen som vi har tittat på har försökt matcha vilka personegenskaper 

som bäst förknippas med revisorns porträttering i media likväl som bilden hos studenter. I 

media förekommer det en del negativa personegenskaper som förknippas med revisorn, 

bland annat passiv och tråkig (Carnegie & Napier, 2010; Dimnik & Felton, 2006). Det är 

emellertid inte den enda bilden som går att hitta om revisorn. I Navallas & Del Campo 

(2017) studie har exempelvis extrovert och öppensinnad lyfts fram som personegenskaper 

som studenterna associerar med revisorsyrket efter den prövade aktiviteten. Egenskaper 

som dessa är sådana som går emot den traditionella stereotypen (Dimnik & Felton, 2006; 

Jeacle, 2008; Navallas & Del Campo, 2017), se tabell 3.2. Utifrån dessa resonemang torde 

det sig därför rimligt att utforma följande hypoteser: 

  

H1: Ekonomistudenters bild av revisorer som extroverta påverkar deras vilja till att bli 

revisorer positivt. 

  

H2: Ekonomistudenters bild av revisorer som öppensinnade påverkar deras vilja till att bli 

revisorer positivt. 

  

Att kunna vara kommunikativ, energisk och målmedveten är egenskaper som i flera fall 

är förknippade med egenskaperna som förväntas av en god säljare. Då egenskaper som 

dessa är kopplade till delarna för extrovert och öppensinnad i NEO Personality Test, anser 

vi att de också är intressanta att titta på (Tabell, 3.2; Figur, 3.1). Därför faller det naturligt 

för oss att även följa upp med utformandet av följande hypotes: 

  

H3: Ekonomistudenter som förknippar revisorn med säljegenskaper, har en positiv 

inställning till revisionsyrket 
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Det har tidigare diskuterats ifall identifieringen med revisorsyrket påverkar intentionen 

till att söka sig inom revisionsbranschen (Jeacle, 2008; Warren & Parker, 2009). Det har 

talats för att det är viktigt för nya medarbetare att kunna identifiera sig med revisorsyrket 

för att de skall lockas till yrket (Jeacle, 2008). Figur 3.1 visar att identifieringen påverkar 

sambandet mellan bilden och intentionen att bli revisor. Vad som förklarar den direkta 

påverkan är att, i desto högre grad studenterna identifierar sig med revisorsyrket desto 

högre intention har det till att bli revisor.  Med det sagt vill vi därför skapa förståelse för 

hur ekonomistudenters identifiering till revisorn, påverkar deras intention att bli revisor. 

Vilket prövas genom följande hypotes:  

 

H4: Sambandet mellan studenternas bild av revisorn och intentionen att bli revisor, stärks 

av om studenterna kan identifieras sig med revisorsyrket.  
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras hur vi gått tillväga vid insamling av litteratur och annan data. 

Vidare kommer det redogöras för vår bortfallsanalys samt operationalisering. I kapitlet 

kommer det även redogöras för hur vår enkätutformning gått till samt hur den statistiska 

analysen utförts.  

4.1 Litteratursökning 

Den huvudsakliga inhämtningen av information till denna studie har gjorts via olika 

elektroniska databaser, framförallt via Högskolan Kristianstads elektroniska databaser 

men även en del från Lunds Universitet. Studien har huvudsakligen baserat den teoretiska 

referensramen på vetenskapliga artiklar funna i nämnda databaser. Diverse facklitteratur 

har använts, likväl har information använts från olika webbkällor bland annat 

revisionsbyråernas egna hemsidor. Webbkällorna har beaktats med ett kritiskt synsätt för 

att säkerställa trovärdigheten i källornas information, det har med andra ord varit viktigt 

för oss att se att källorna är antingen peer reviewed eller att de kommer från erkända 

källor inom revisionssektorn. De områden det har sökts samt funnits litteratur inom är 

uppfattningar om revisionsprofessionen, revisionsprofessionens stereotyp och studenters 

intention att vilja bli revisor. De sökord vi har använt oss av är: stereotype, auditor, 

identity, students, characteristics, profession, intention och recruiting. På så sätt byggs en 

bred informationsbas som gör det möjligt för oss att kunna svara på studiens givna 

forskningsfråga. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att kunna testa och svara på studiens hypoteser, valdes enkäter som 

datainsamlingsmetod. Enkäter kan vara en fördelaktig datainsamlingsmetod när 

respondenterna för undersökningen omfattas av en bred geografisk täckning (Denscombe, 

2009). Då undersökningen har som mål att samla in svar från några av Sveriges största 

ekonomiprogram kan därför webbenkäter vara en lämplig datainsamlingsmetod. För att 

samla in empiri till vår undersökning har en webbenkät skapats som respondenterna fyller 

i, detta kan med andra ord beskrivas som en egenadministrerad enkät (Saunders et al. 

2009). På så sätt kan en stor mängd standardiserad data samlas in utan någon personlig 

interaktion med respondenterna (Denscombe, 2009). För att skapa enkäten har vi använt 

oss utav Surveymonkey.com. Enkäten skickades till kursansvariga för 
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ekonomiprogrammen, som skickades ut till ekonomistudenterna i de olika inriktningarna. 

Fördelen med att använda webbenkäter är att vi på kort tid kunde nå ut till många 

studenter, vilket är mer problematiskt när man använder sig utav fysiska pappersenkäter. 

En annan fördel med webbenkäten är att behandlingen av svaren inte behöver skrivas in 

manuellt, utan finns sammanställda.   

4.3 Population  

Studiens syfte är att identifiera studenternas bild av revisorsyrket och hur den påverkar 

deras intention att bli revisorer. Av den anledningen består populationen i vår studie av 

ekonomistudenter, på högskole- samt universitetsnivå, ifrån hela Sverige. 

Primärdatainsamlingen i denna studie har skett i kvantitativ form och ämnar till att 

undersöka regelbundenheter. För att lyckas nå detta fanns det krav på att insamlingen 

skapade en tillräcklig plattform av data, för att skapa möjligheten att kunna dra allmänna 

slutsatser representerat av den tillfrågade populationen (Saunders et al, 2009) För att 

komma i kontakt med ekonomistudenterna, kontaktades till att börja med de olika 

lärosätena. De lärosäten som kontaktades var Göteborgs Universitet, Högskolan i 

Halmstad, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Linköpings Universitet, Lunds 

Universitet, Uppsala Universitet samt Örebro Universitet. Samtliga skolor, förutom 

Linköpings- och Uppsala universitet, kunde skicka ut enkäten åt oss. Eftersom det inte 

fanns möjlighet att nå ut till samtliga ekonomistudenter i Sverige, på grund av 

omfattningen, var det väsentligt att göra en del urval som lyfts fram i nästa punkt 4.4 

Urval. 

4.4. Urval  

När det gäller urvalet av respondenter till enkäten har detta skett genom ett snöbollsurval. 

Snöbollsurval tillämpas i de fall det inte finns möjlighet att genomföra en direkt kontakt 

med de personer som studien riktar sig till, i detta fall ekonomistudenter, utan 

förstahandskontakter sker med de personer som har tillgång till användbara 

kontaktuppgifter, det vill säga programansvariga (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 

2016). Specifikt för denna studie har snöbollsurvalet skett genom att primärt utforska 

vilka svenska högskolor samt universitet som erbjuder en ekonomiutbildning. Efter detta 

kontaktades expeditioner hos de olika skolorna som bistod med kontaktuppgifter till 

respektive programansvarig, som förfrågan gällande enkätutskick sändes till. De 
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universitet och högskolor vi har fått kontakt med var Handelshögskolan i Göteborg, 

Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Linköping 

Universitet, Lunds Universitet, Uppsala Universitet och Örebro Universitet. Anledningen 

till att dessa skolor kontaktades var för att de erbjuder bland de största 

ekonomiprogrammen i landet. På så sätt gick det att nå ut till ett stort urval av 

ekonomistudenter. Svarsfördelningen presenteras i nedanstående tabell 4.1.  

 

Tabell 4.1 Universitet/Högskola 

     Antal Andel 

Göteborgs Universitet 15 12 % 

Halmstad Högskola 32 25 % 

Högskolan Kristianstad 45 35 % 

Linnéuniversitetet  12 9 % 

Lunds Universitet 

 

16 12 % 

Örebro Universitet   10 8 % 

Total 

 

130 100% 
 

Utöver nämnda skolor fanns ursprungligen även Uppsala Universitet samt Linköping 

Universitet med i vårt urval, men eftersom vi inte gavs möjlighet till att skicka ut vår 

enkät till dessa skolor fick dessa ekonomistudenter bortses från studien. 

4.5 Operationalisering 

En operationalisering är en process där teoretiska koncept översätts i mätbara instrument 

(Bryman & Bell, 2013). För att kunna genomföra olika mätningar av teoretiska koncept, 

måste det skapas indikatorer. Indikatorerna för denna studien har skapats genom frågorna 

i den enkät som skickades ut till ekonomistudenterna. Hur enkäten skapades presenteras i 

nedanstående avsnitt.   

4.5.1 Intentionen till att bli revisor (beroende variabel) 

Vad som utmärker de beroende variablerna är att dessa ändras utifrån andra oberoende 

variabler (Saunders et al. 2009). En förändring i oberoende variabler gör det möjligt att 

undersöka hur en påverkan samt förändring sker av de beroende variablerna. Denna 

studie ämnar identifiera studenternas bild av revisorsyrket och hur den påverkar deras 

intention till att bli revisorer. Således är intentionen till att bli revisor beroende variabel 

eftersom studenterna antas påverkas av den bilden som de har av revisionsyrket (Se figur 

3.1). Då respondenterna i denna studie är ekonomistudenter misstänkte vi att en majoritet 
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av respondenterna skulle vara unga och därför inte ha en större erfarenhet av revision. Det 

är svårt att mäta intention på personer som har bristande erfarenhet. Davis & Warshaw 

(1992) menar emellertid att det är möjligt att mäta intention utifrån attityd, detta då 

intention och attityd är högt korrelerade. Därför skapades fyra frågor utifrån studenternas 

intention till revisorn och revisorsyrket, för åsikter kan skapas kring ett ämne även ifall 

erfarenhet saknas, i det här fallet revisorsyrket. Av den anledningen ansågs att frågorna 

gällande intention inte krävde en hög tolkningsgrad, därför var inte en modell nödvändig 

att använda vid utformandet av enkätfrågorna. För att mäta intentionen har studenterna 

givits möjlighet att på en 1-7 gradig skala ange i vilken grad de instämmer i följande 

påståenden (siffrorna inom parentes hänvisar till frågans nummer i enkäten): 

• Jag är positivt inställd till att bli revisor (3.1) 

• Revision är något som intresserar mig (3.2) 

• Jag har en positiv inställning till revisorsrollen (3.3) 

• Det är stor sannolikhet att jag kommer söka mig till en revisionsbyrå efter min 

examen (3.4) 

4.5.2 Studenternas bild av revisorn (oberoende variabler) 

De oberoende variablerna är de variabler som påverkar samt förändrar de beroende 

variablerna. (Saunders et al., 2009). Studiens oberoende variabler är de personegenskaper 

vi valt att använda oss av extrovert (extroversion), öppensinnad (open to experience) samt 

säljegenskaper. Resultatet i Navalls & Del Campo’s (2017) studie visade på att 

ekonomistudenterna framförallt ansåg att revisorn var mer Extrovert och Öppensinnad än 

gemene man. På grund av studien utformning och den begränsade tid den innebar valdes 

det därför att endast inkludera dessa två huvudegenskaper från NEO Personality test, då 

dessa ansågs mest intressanta att testa på ekonomistudenterna i vår studie. 

 

4.5.2.1 Extroverta egenskaper 

Extroverta egenskaper ansåg vi vara viktiga att lyfta fram då det i Navallas & Del Campo 

(2017) test visade sig att hälften av egenskaperna i deras NEO Personality test, som var 

kopplade till extraversion, hade ett väldigt lågt p-värde (under 0.1) (Navallas & Del 

Campo, 2017). Det här innebär att extroverta egenskaper kan anses vara signifikanta när 

bilden av revisorn undersöks. Samma egenskaper antogs därför bidra till att förklara viljan 

att bli revisorer, vilket för denna studien är den beroende variabeln. Kommande frågor har 
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grundat sig i extraversion som har undersökts genom påståenden 1.1 till 1.4 vilka framgår 

nedan tillsammans med en kort redogörelse för vad de baseras på:  

 

NEO personality test anger sex personliga egenskaper som karaktäriserar extraversion. En 

av dessa sex items är Gregarious (sällskaplig) och denna item har utnyttjats för att skapa 

en modifikation på den i påstående 1.1. Hänvisning till NEO Personality test. 

• Revisorn föredrar att jobba i grupp (1.1) 

  

Assertiveness (bestämdhet) är en annan egenskap som karaktäriserar extraversion i NEO 

personality test ur denna item skapade vi påståendena 1.2.  

• Revisorn har ledaregenskaper och gillar ge direktiv (1.2) 

  

Ur Excitement (upphetsning) och Activity (aktivitet) formades följande påstående för att 

göra den begriplig på svenska. Begreppet utgör grund för påstående 1.3 i enkäten. 

Hänvisning till NEO personality test. 

• Revisorn är äventyrslysten av sig (1.3) 

 

4.5.2.2 Öppensinnade egenskaper 

Öppensinnade egenskaper (Open to experience) valde vi att lyfta fram eftersom de 

personegenskaper för de fungerar som den raka motsatsen till den stereotypa bilden av 

revisorn, som tidigare omnämnts (Dimnik & Felton, 2006; Jeacle, 2008). Öppensinnade 

egenskaper har undersökts genom påståendena 1.5 till 1.8 vilka framgår nedan 

tillsammans med en kort redogörelse för vad de baseras på:   

 

NEO personality test anger sex personliga egenskaper som karaktäriserar öppensinnad. 

Här fick vi modifiera om egenskapen för att göra den applicerbar i vår enkät där Feelings 

(känslor) blev till påstående 1.5. Hänvisning till NEO personality test.  

• Revisorn är en emotionell person (1.5) 

  

Ur egenskaperna Fantasy (fantasi) och Action (handling) som också karaktäriserar 

Öppensinnad i NEO Personality test se tabell 3.1, skapade vi följande påstående 1.6: 

• Revisorn är villig att testa nya saker och ta sig an nya arbetsuppgifter (1.6) 
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En modifiering gjordes av resterande egenskaper (aesthetics, ideals, values) i NEO 

personality test som var kopplade till Öppensinnad. Här upplevdes det att våra två frågor 

kring nyfikenhet och öppensinnad kunde kopplas till NEO personality test del om Open 

to new experiences, då vi upplevde att påståendena 1.7 och 1.8 kunde kopplas till denna 

egenskap, se NEO Personality Test. 

• Revisorn är en nyfiken person (1.7) 

• Revisorn är en öppensinnad person (1.8) 

 

4.5.2.3 Säljegenskaper 

Utifrån tidigare forskning i vår teoretiska referensram, togs det fram egenskaper som i 

flera fall är förknippade med egenskaperna som förväntas av en god säljare (se tabell 3.2 

säljegenskaper). Det gjorde det naturligt för oss att också kontrollera säljyrkets 

förknippade egenskaper. Energisk var en personegenskap i NEO Personality test som vi 

genom vår teoretiska referensram kunde kopplas till säljegenskaper.  God kommunikativ 

förmåga ansågs vara en mer lättbegriplig egenskap att ha i en fråga kring revisorn än god 

social kompetens som hade kunnat upplevas svårbegriplig. Vidare ansågs tävlingslysten 

kunna täckas in i målmedveten likväl som att god social kompetens kunde täckas in i 

goda kommunikativa egenskaper. Målmedveten är ett mer lättbegripligt och bredare 

uttryck än tävlingslysten. Tävlingslysten kan uppfattas som en aspekt av att vara 

målmedveten. Genom detta resonemang gällande säljegenskaper skapades påståendena 

1.4, 1.9 samt 1.10 se följande punkter: 

• Revisorn är en energisk person (1.4) 

• Revisorn har god kommunikativ förmåga (1.9) 

• Revisorn är målmedveten person (1.10) 

4.5.3. Studenters identifikation (Modererande variabel)  

En modererande variabel är en variabel som omdirigerar länken mellan den oberoende 

variabeln och den beroende variabeln. Den modererande variabeln ändrar därför hur den 

oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln (Malhotra, Hall, Shaw & 

Oppenheim, 2002). Genom den modererande variabeln kan man således uppnå en 

modererande effekt där det görs möjligt att undersöka vilken påverkan denna variabel har 

på sambandet mellan den beroende och oberoende variabeln. 
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Den modererande variabeln utvecklades i denna studie för att se i vilken utsträckning den 

påverkar länken mellan studenternas bild av revisorer med studenternas intentioner till att 

bli revisorer. Vår modererande variabel är studenternas identifiering med 

revisorsprofessionen. För att utveckla samt mäta den modererande variabeln används en 

skala som heter Need for identification (nID). Denna skala är utvecklad av Mayhew, 

Gardner & Ashkanasy (2010), och har till syfte att mäta skillnader hos individer samt 

viljan att identifiera sig med andra människor i olika grupper. Av Need for identifications 

elva olika påståenden har det med hjälp av fyra av dessa påståenden tagit fram fyra 

frågor, som till viss del är modifierade, där respondenterna har blivit ombedda att svara på 

en 1-7 gradig skala i vilken utsträckning de instämmer med påståenden. Fyra påståenden 

valdes till enkäten eftersom de har ett externt perspektiv och kan kopplas ihop med 

revisorsprofessionen2. Den modererande variabeln kommer mätas genom frågorna 2.1 till 

2.4 se följande punkter:  

• Jag kan se mig själv representera revisorsprofessionen (2.1)  

• Jag kan se mig själv arbeta som revisor i framtiden (2.2) 

• Jag anser att revisorsprofessionen stämmer bra överens med mina tankar och 

värderingar (2.3) 

• Jag ser revisorsprofessionen som en attraktiv profession (2.4)  

4.5.4 Kontroll variabler 

Ett annat sätt att pröva om de beroende variablerna påverkas av andra element än de 

oberoende variablerna är att använda sig av kontrollvariabler. Den första 

kontrollvariabeln är kön detta har i tidigare studier haft en påverkan på inställningen till 

samt uppfattningen av revisorsyrket (Chia, 2003). Sedan använder vi oss av ålder 

eftersom det finns en tendens att studenter med högre ålder innehar fler livserfarenheter 

som påverkar synen på yrket. En annan kontrollvariabel är vilket universitet/högskola 

studenterna tillhör, eftersom det kan finnas en viss skillnad i utformandet av kurser samt 

undervisning och extra aktiviteter relaterat till revision som gör att studenternas intention 

påverkas. Inriktning är en annan kontrollvariabel eftersom det kan antas att 

                                                 

2 De sju påståenderna som inte inkluderades i studien är: 1. I have a lot in common with other members of my groups 2. I enjoy being 

part of my groups 3. I am comfortable with other people knowing about my group memberships 4. Being a member of groups provides 

me with a strong sense of who I am 5. Being a part of groups provides me with an identity 6. My understanding of who I am comes 

from the groups I am part of 7. without the groups I am part of, I would feel incomplete. 
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ekonomistudenter med inriktning redovisning och revision har en annan kunskap om 

revisionsyrket än de ekonomistudenterna med en annan inriktning. I denna 

kontrollvariabel gick det att jämföra inriktningen redovisning och revision mot resterande 

inriktningar då vi ansåg att detta var signifikant, varför kodades redovisning och revision 

till 0 och resterande inriktningar 1-5. Tidigare erfarenheter av revisionsyrket eftersom vi 

antar att om de finns en arbetserfarenhet relaterat till yrket påverkar det både bilden samt 

intentionen av yrket. Även här ansågs det nödvändigt att göra en åtskillnad mellan 

kategorin ingen erfarenhet, som kodades till 0 och resterande kategorier som kodades 

mellan 1-5. På så sätt gick det att även här ställa den nollkodade kategorin mot resterande, 

för att på så sätt underlätta vår analys. 

4.5.5 Mätinstrument 

I den inledande delen av enkäten fick studenterna beskriva sin bild av revisorns 

egenskaper vilket sker genom tio frågor på en 1-7 gradig skala. I den andra delen av 

enkäten bestod av frågor gällande studenternas intentioner till att bli revisorer. Den tredje 

delen av enkäten bestod frågorna av studenternas identifikation med revisorn. Enkäten 

avslutades med frågor kopplade till respondenternas kön, ålder, högskola/universitet, 

inriktning på ekonomiprogrammet samt tidigare erfarenheter av revisorsyrket. Enkäten 

skickades ut med till universiteten och högskolorna onsdagen den 2 maj 2018. I det 

bifogade följebrevet framkom vad syftet med vår enkät är (Se bilaga 1). Enkäten återfinns 

i Bilaga 2. Hypotesprövningarna i denna studie har satts på en signifikansnivå om 5 %. 

Vad det innebär är att det finns en 5 % stor risk att en sann nollhypotes förkastas. Enligt 

Körner & Wahlgren (2015) anses denna signifikansnivå vara den lägsta nivån i vilket ett 

samband kan tänkas vara statistiskt giltigt. En 10 % signifikansnivå innebär på så sätt att 

det uppstår en större risk i att en sann nollhypotes felaktigt förkastas. För denna studie 

valdes 5 % för att den är vanligt förekommande inom samhällsforskningen (Körner & 

Wahlgren, 2015).  

4.6 Test av enkät 

Ett test av studien genomfördes innan enkäterna skickades ut för att få en uppfattning om 

hur lång tid det skulle ta att besvara den. Här var objektivet att se om det fanns några 

tydliga brister eller oklarheter med vår enkät som vi själva inte uppmärksammat under 

skapandet. Det var även viktigt för oss att erhålla kritiska synpunkter från en oberoende 
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utomstående part. Ett förtest av enkäten är därför god praxis att tillämpa innan den 

fastställs. På så sätt gick det att få en bättre bild om att utomstående kunde begripa sig på 

enkäten och att den då fungerar i praktiken (Denscombe, 2016). Enkäten testades på en 

nyligen nyutexaminerad student som idag jobbar som kundtjänsteman på bank. Då vår 

enkät har besvarats av aktiva ekonomistudenter på högskolor och universitet, ville vi få 

synpunkter från någon som gått igenom samma akademiska process men som i nuläget 

inte längre är aktuell för att svara på enkäten. På så sätt antogs det att risken för 

ofullständiga svar minskades. Den enda invändningen som vi fick motta var vårt ordval 

av egenskapen ”äventyrlig” där respondenten menade på att ordet inte är ett vanligt 

sådant och, att det då, möjligen är så att en del studenter inte känner till ordet. Vi valde 

därför att ändra ordet till ”äventyrslysten” som kan ses som en mer allmänt igenkänt 

synonym till det föregående ordet. 

 

4.7 Reliabilitet och Validitet 

När det kommer till kvantitativa studier så är det viktigt att studien genomförs på ett 

sådant sätt att vid en upprepning av studien skulle leda till konsekvent resultat. En studie 

kan anses ha reliabilitet om konsekventa svar en upprepning av studien är möjlig 

(Bryman & Bell, 2013). Vår studie använder sig av NEO personality test, vilket är en 

studie som flera gånger använts med framgång för att beskriva vilka personegenskaper 

studieobjekten förknippar med revisorer (Coate et al, 2003; Navallas & Del campo, 2017; 

Zdolsek, 2013). Då det här personlighetstestet använts vid ett flertal tillfällen och med 

fördel kunnat mäta vilka personlighetsdrag studieobjekten förknippar med revisorn torde 

det därför vara rimligt att testet har reliabilitet. Då vi, i vår studie, har valt att göra några 

modifieringar på det ursprungliga NEO Personality test, så vore det lämpligt testa vår 

modifierade test på en annan skara studenter än de vi testar för att erhålla reliabilitet. 

Denna studie hade emellertid en begränsad tidsram så det fanns inte utrymme för ett 

sådant test. Vi vill här istället lyfta fram att ett test gjordes innan enkäterna skickades ut, 

vilket i en viss grad ökar reliabiliteten av denna studie. 

 

Ett av de viktigaste kriterierna i en studie är att den omfattas av hög validitet. Studier med 

hög validitet är studier som använder sig utav metoder som mäter det som studien avser 

att mäta (Bryman & Bell, 2013). Eftersom både NEO Personality test har använts som 

verktyg i tidigare studier för att mäta personegenskaper hos revisorer, går det att anta att 
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detta personlighetstest har en hög validitet. Detsamma gäller för testet Need for 

identification (nID), som i tidigare studier använts för att mäta hur människors 

identifiering påverkar deras intention i olika situationer. Cronbach’s Alpha-test har 

genomförts på de frågor som mäter revisorns egenskaper, något som gav ytterligare 

kontroll för en god validitet i måtten. När studiens insamlade empiri sammanställdes var 

denna process till största del automatiserad, eftersom en direkt överföring till Excel och 

SPSS genomfördes. En direkt överföring av enkätunderlaget minskade risken för 

inmatnings- eller avläsningsfel, vilket också ökade validiteten för vår insamlade empiri. 
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5. Resultat och analys  

I det här kapitlet presenteras resultaten från studiens kvantitativa undersökning. Här 

presenteras vilka statistiska tester som genomförts för testandet av studiens hypoteser 

samt en verbal analys av utfallet från dessa test. 

5.1 Beskrivande statistik  

Inledningsvis i den beskrivande statistiken kommer variablernas fördelning samt 

spridning för denna studie att förklaras.  

5.1.1 Kontrollvariabler 

Enkäten för denna studie genererade totalt 130 fullständiga svar vilket skapar tillräcklig 

grund för att kunna göra antagandet att resultaten för studien är normalfördelade (Körner 

& Wahlgren, 2015). Studiens 130 svar fördelar sig på kön, ålder, universitet, inriktning, 

yrkeserfarenhet samt kunskap om revisorsyrket. Majoriteten av deltagarna i enkäten var 

kvinnor, de stod för 55 % av den totala svarsfrekvensen, vilket är likt könsfördelningen 

bland registrerade universitet och högskolestudenter i landet (Statistiska Central Byrån, 

2017) (Tabell 5.1).  

 

Enkäten genererade svar från människor av olika ålder, från den yngsta som var 20 år upp 

till 43 år. Medelåldern för respondenterna var 25 år (Tabell 5.2.) 

 

Tabell 5.1 Könsfördelning 

Kön Antal Andel 

Kvinna 71 55 % 

Man 59 45 % 

Total 130 100% 

 

Tabell 5.2 Ålder för respondenter 

    Minimum Maximum Genomsnitt N 

   20 43 24,52 130 

    

Universitets- och högskolefördelningen på respondenterna har tidigare nämnts kort i 

denna studies kapitel 4. Det går att utläsa att hela 35 % av respondenterna i den här 

studien är från ekonomistudenter på Högskolan Kristianstad. Den höga andelen svar från 

Högskolan Kristianstad går att koppla till att studien genomfördes på samma lärosäte, 
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något som förmodligen hade en påverkan på att respondenterna kände sig mer angelägna 

att vilja delta. Även Högskolan i Halmstad stod för en hög andel svar, då hela 25 procent 

av enkätens respondenter studerade i Halmstad. Svarsfördelningen bland de resterande 

fyra universiteten samt högskolorna var relativt jämn och här var det ingen som stod för 

färre svar än tio stycken (Tabell, 5.3). 

 

Tabell 5.3 Universitet/Högskola 

       Antal Andel 

 Göteborgs Universitet 15 12 % 

 Halmstad Högskola 32 25 % 

 Högskolan Kristianstad 45 35 % 

 Linnéuniversitetet  12 9 % 

 Lunds Universitet 16 12 % 

 Örebro Universitet 10 8 % 

 Total 

 

130 100% 

  

Variationen i respondenternas studieinriktning var relativt hög, fast majoriteten studerade 

med inriktning redovisning och revision. Av 130 respondenter som svarade på enkäten 

studerade 72 stycken, motsvarande 55 % av totala antalet respondenter, ekonomi med 

inriktning redovisning och revision. Den resterande andelen 45 % fördelade sig på andra 

inriktningar (Tabell, 5.4).  

 

Tabell 5.4 Inriktning 

        Antal Andel 

 Redovisning & Revision 72 55 % 

 Marknadsföring 11 9 % 

 Organisation 8 6 % 

 Bank & Finans 19 15 % 

 Nationalekonomi 2 2 % 

 Annan   18 14 % 

 Total 

 

130 100% 

  

Då denna studie undersökte vilken påverkan ekonomistudenters bild av revisorn har på 

deras intention att söka sig till revisorsyrket i framtiden. Därför var det intressant för oss 

att undersöka vilken tidigare yrkeserfarenhet studenterna hade av revisorsyrket. Det var 

intressant att undersöka då det går att tala för att tidigare yrkeserfarenhet kan påverka 

respondenternas intention till att söka sig till revisorsyrket. En övergripande majoritet av 

111 respondenter, motsvarande 85 % har ingen yrkeserfarenhet av revision. 
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Svarsalternativen 2-3, 3-4 samt mer än 4 år hade inga svar därav tas de ej med i denna 

tabell (Tabell, 5.5). 

 

Tabell 5.5 Yrkeserfarenhet    

    Antal Andel 

 Ingen 111 85 % 

 0-6 månader 11 9 % 

 6-12 månader 6 5 % 

 1-2 år 2 1 % 

 Total 130 100% 

  

 

   I tabell 5.6 går det att utläsa hur väl ekonomistudenter kunskap om revisorsyrket är. 

Tabellen visar att kunskapen hos ekonomistudenterna är hög, det går att utläsa i 

genomsnittet som är på 5,37 av det maximala värdet 7. De utvalda ekonomistudenterna i 

vår studie anser sig därför ha en relativt god förståelse för vad en revisor gör (Tabell 5.6). 

 

 

Tabell 5.6 Kunskap om revisorn 

 

 

   

  Minimum Maximum Genomsnitt 

Std. 

avvikelse 

   1 7 5,37 1,447 

 N=130 
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5.1.2 Intentionen att bli revisor (Beroende variabeln) 

Studenternas intention till att bli revisor har som tidigare nämnts utgjort den beroende 

variabeln i vår studie. Genom fyra påståenden kring studenternas intention till 

revisorsyrket i avsnitt 4.5.1 utgjorde detta mätningen av studiens beroende variabel. I 

tabell 5.7 går det att se att studenternas instämmande till de olika påståendena är betydligt 

mer jämn när det kommer till intentionen, där högsta och lägsta genomsnittet har en 

differens på låga 0,6. Med genomsnitt som ligger mellan 4,28 till 4,88 bland de fyra 

påståendena indikerar det på att studenterna är relativt neutrala när det kommer till 

intentionen till att bli revisor. Då svarsfrekvensen är väldigt lik mellan de olika 

påståendena (Tabell, 5.7).  

 
 

Tabell 5.7  Intention till att bli revisor 

      

Påstående           Minimum Maximum Genomsnitt 

Std. 

avvikelse 

Jag kan se mig själv representera 

revisorsyrket 

  

1 7 4,48 2,207 

Jag kan se mig själv arbeta som 

revisor i framtiden 

  

1 7 4,47 2,276 

Jag anser att revisorsyrket stämmer bra 

överens med mina tankar och värderingar 1 7 4,28 1,839 

Att vara revisor är 

ett attraktivt yrke       1 7 4,88 1,799 

N=130 
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5.1.3 Bilden av revisorn (Oberoende Variabel) 

För att kunna undersöka vilken bild studenterna har av en revisor utformades tio 

påståenden kring studenternas bild av en revisor. Påståendena som presenteras i 

punkterna för avsnitt 4.5.2 i kapitel 4 empirisk metod fick därför utgöra våra oberoende 

variabler. Både det högsta samt det lägsta värdet på samtliga av enkätens påståenden 

markerades av respondenterna där det högsta värdet var 7, instämmer helt, samt det lägsta 

värdet var 1, instämmer inte alls. I tabell 5.8 går det att se att det blev en relativt stor 

spridning mellan de tio olika påståendena, där påståendenas medelvärde varierade mellan 

2,85 till 5,98. Här går det att se att påståendena kopplade till säljegenskaperna det vill 

säga, “Revisorn har god kommunikativ förmåga” samt “Revisorn är en målmedveten 

person” fick högst medelvärden. Det påståendet som fick lägst medelvärde var “Revisorn 

är äventyrslysten av sig” med 2,85 (Tabell, 5.8).  

 

Tabell 5.8  Bilden av revisorn  

     

  Påstående   Min Max Genomsnitt 

Std. 

avvikelse 

Extrovert Revisorn föredrar att jobba i grupp 1 7 4,05 1,765 

 

Revisorn har ledaregenskaper och 

gillar att ge direktiv 1 7 4,37 1,484 

 

Revisorn är äventyrslysten av sig 1 7 2,85 1,484 

Öppensinnad Revisorn är en energisk person 1 7 3,85 1,605 

 

Revisorn är en emotionell person 1 7 3,17 1,447 

 

Revisorn är villig att testa nya 

saker, ta sig an nya arbetsuppgifter 1 7 4,42 1,829 

 

Revisorn är en nyfiken person 1 7 4,71 1,793 

Säljegenskaper Revisorn är en öppensinnad person 1 7 4,3 1,692 

 

Revisorn har god kommunikativ 

förmåga 1 7 5,28 1,619 

 

Revisorn är en målmedveten 

person 1 7 5,98 1,131 

 

N=130 
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5.1.4 Identifiering med revisorsyrket (Modererande variabel) 

Som tidigare nämnts så har vår studie en modererande variabel. Den modererande 

variabeln rör studenternas identifikation med revisorsyrket. I avsnitt 4.5.3 utvecklades 

fyra påståenden som utgjorde underlaget för den modererande variabeln i studien. Tabell 

5.9 visar att genomsnittet mellan de fyra påståendena likt tabell 5.7 är jämnt, eftersom 

lägsta var 4,37 och det högsta 4,95. Detta gav indikationer på att studenterna har liknande 

tankar rörande identiteten som intentionen till att bli revisor (Tabell, 5.9).  

 

Tabell 5.9 Studenters Identitet 

       

Påstående           Minimum Maximum Genomsnitt 

Std. 

avvikelse 

Jag är positivt inställd till att bli 

revisor 

   

1 7 4,37 2,171 

Revision är något som intresserar 

mig 

   

1 7 4,52 2,214 

Jag har en positiv inställning till 

revisorsrollen 

  

1 7 4,95 1,846 

Det är en stor sannolikhet att jag kommer 

söka mig till en revisionsbyrå efter min 

examen 1 7 4,38 2,513 

N=130 
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5.2 Sammanslagning variabler  

Summavariablerna skapades för att testa hur väl påståendena korrelerar med varandra när 

de sätts ihop i sina respektive kategorier, det vill säga hur väl fråga 1.1-1.3 korrelerar med 

varandra då dessa tre tillhör kategori extrovert. Detsamma gjordes sedermera även för de 

påståendena som är kopplade till öppensinnad respektive sälj. För att kunna göra en 

bedömning hur synkade ursprungs variablerna är i de nya sammanslagna variablerna har 

ett Cronbach’s Alpha-test genomförts. Ett Cronbach’s Alpha test undersöker även 

reliabiliteten för de sammanslagna variablerna. För att kunna göra bedömningen att de 

variabler som ingår i respektive sammanslagning mäter samma sak, bör Alpha-värdet 

vara högre än 0,7 (Pallant, 2010). Tabell 5.10 visar att samtliga summavariabler har en 

Cronbach’s Alpha som överstiger 0,7.  

 

Tabell 5.10 Reliabilitets Analys  

Variabler Antal Cronbach's Alpha 

Extrovert 3 0,726 

 Öppensinnad 4 0,811 

 Sälj 3 0,744 

 Intention 4 0,908 

 Identifiering 4 0,948   

N=130 
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5.3 Hypotesprövning 

En korrelationsmatris gjordes som en inledande del i våra hypotesprövningar. Denna 

skapades för att kunna undersöka om våra nya sammanslagna variabler är korrelerade 

med varandra. I tabell 5.11 kan vi se att det finns en stark korrelation mellan våra 

beroende och oberoende variabler varför det är lämpligt att testa våra hypoteser i en 

regressionsanalys (Pallant, 2010). 

 

Tabell 5.11 Korrelation Fullständig 

      Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Kön 

        2. Ålder −0,032 

       3. Kunskap −0,136 -,173* 

      4. Erfarenhet 0,134 -,221* ,297** 

     5. Extrovert −0,154 -,514** ,271** ,213* 

    6. Öppensinnad -,177* -,478** ,350** ,242** ,745** 

   7. Sälj -,197* -,415** ,246** ,271** ,647** ,691** 

  8. Identifiering −0,096 -,554** ,386** ,281** ,681** ,665** ,647** 

 9. Intention −0,064 -,557** ,360** ,299** ,700** ,664** ,629** ,944** 

*. Korrelationen är signifikant på 5% 

      **. Korrelationen är signifikant på 1% 

       

 

Multipel regressionsanalys har använts för att testa våra hypoteser och för att se andra 

förhållanden i vår data. Det genomförs ett multikollinearitettest på de oberoende och 

kontrollvariablerna för att försäkra sig om att dessa variabler inte är starkt korrelerade 

mot varandra, vilket skulle leda till att regressionen bli missvisande (Pallat, 2013). Risken 

för multikollinearitet kan utläsas genom att titta på VIF-värdena samt Toleransvärdena i 

regressionsanalysen (Pallant, 2010). Ett VIF-Värde som överstiger 10 pekar då på 

multikollinearitet, motsvarande för toleransnivån är 0,1 (Pallant, 2010). Andra källor 

menar emellertid på att dessa indikatorer är för generösa och menar istället att VIF-värdet 

inte bör överstiga 4 samt understiga 0,25 för toleransvärdet (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010).  
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5.3.1 Hypotes 1 

Ekonomistudenters bild av revisorer som extroverta påverkar deras vilja till att bli 

revisorer positivt. 

 

I tabell 5.12 går det att utläsa resultatet från vår multipla regressionsanalys av data för 

hypotes 1. Det högsta VIF-värdet i regressionen låg på 1,228, vilket talar för att det inte 

råder någon multikollinearitet mellan någon av variablerna i regressionen. I ANOVA-

testet visade sig att hela regressionsanalysen för modell 1 är signifikant då p<0,001. 

Variationen i den beroende variabeln intentionen att bli revisor, förklaras, 73,9 % av den 

oberoende variabeln extrovert i tabellen, vilket förklaras i den justerade förklaringsgraden 

som är 0,739.  Kontrollvariabeln ekonomistudenternas inriktning har en hög signifikans 

vilket indikerar på att den har en påverkan på den beroende variabeln intentionen till att 

bli revisor. I tabell 5.12 går det därför att se att om ekonomistudenter läst andra 

inriktningar än redovisning och revision har det haft en negativ påverkan på intentionen 

till att vilja bli revisor. När det kommer till ekonomistudenters kunskaper om 

revisorsyrket, går det att se att denna kontrollvariabel har en hög signifikans som visar att 

den har en påverkan på intentionen att bli revisor. Ekonomistudenter som visar att de har 

kunskaper om revisorsyrket även har en positiv påverkar på intentionen att vilja bli 

revisor. Tabell 5.12 visar att studenterna som har en bild av revisorn som en extrovert 

person gav ett positivt samband med deras intention till att vilja bli revisor. Då hypotes 1 

ämnade att utforska ifall ekonomistudenters bild av revisorn som extrovert skulle leda till 

en ökad intention till att vilja bli revisorn, därav kan vi inte förkasta vår hypotes.  
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Tabell 5.12 Multipel regressionsanalys: Extrovert och Intention 

    

 

Beroende variabel: Intention 

  Kontroll   Std. B Std. Fel 

 

Kön   0,041 0,254 

 

Ålder   0,031 0,038 

 

Universitet −0,051 0,089 

 

Inriktning   −0,336*** 0,072 

 

Kunskap om rev.    0,23* 0,093 

 

Yrkeserfarenhet  0,23 0,217 

Oberoende Extrovert 0,263*** 0,036 

  Konstant    0,092 1,142 

 

F-värde 20,952*** 
 

 

Justerade förklaringsgrad    0,739 
 

 

VIF Value, highest    1,228 
 

 

N=130 

  

    

 

***P < 0,001; **P < 0,01; *P<0,05; P<0,10 

 

5.3.2 Hypotes 2 

Ekonomistudenters bild av revisorer som öppensinnade påverkar deras vilja till att bli 

revisorer positivt. 

 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen för hypotes 2 går att utläsa i tabell 5.13. 

ANOVA -testet visade även i det här fallet att hela regressionen är signifikant för denna 

hypotes. Det högsta VIF-värdet i regressionen låg på 1,136 vilket talar för att 

multikollinearitet inte råder för för någon av variablerna. Variationen i den beroende 

variabeln intention att bli revisor förklaras till 76% av den oberoende variabeln 

öppensinnad i tabellen, vilket går att utläsa i den justerade förklaringsgraden som är 

0,760. Även när bilden av revisorn som öppensinnad föreligger hos studenterna har 

kontrollvariabeln ekonomistudenters inriktning, som är signifikant då p<0,001, en 

påverkan på intentionen att bli revisor. Detta betyder att om respondenten haft en annan 

inriktning än redovisning och revision, har det medfört att intentionen till att vilja bli 

revisor sjunkit. Kontrollvariabeln ekonomistudenternas kunskap om revisorsyrket har en 

signifikans då p<0,05, vilket påverkar intentionen till att bli revisor. Detta betyder att de 

ekonomistudenter som anser att de har kunskaper om revisorsyrket har en positiv 

inverkan på intentionen att bli revisor. Den oberoende variabeln öppensinnad, ger en 

indikation på att ju mer ekonomistudenterna ser revisorn som en öppensinnad person, 

desto högre intention har de till att vilja bli revisorn. Då studiens andra hypotes utgår ifrån 
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att ekonomistudenter som har en bild av revisorn som öppensinnad kommer vara mer 

benägna att vilja bli revisorer, kan vi därför inte heller förkasta denna hypotes. 

 

Tabell 5.13 Multipel regressionsanalys: Öppensinnad och Intention 

    

 

Beroende variabel: Intention 
  Kontroll   Std. B Std. Fel 

 

Kön 0,188 1,126 

 

Ålder 0,033 0,102 

 

Universitet 0,044 0,247 

 

Inriktning    − 0,291*** 0,102 

 

Kunskap om rev.   0,224*     0,09 

 

Yrkeserfarenhet 0,178     0,21 

Oberoende  Öppensinnad        0,828*** 0,102 

 

Konstant     − 0,684 1,126 

 

F-värde 23,828*** 
 

 

Justerade förklaringsgrad        0,76 
 

 

VIF Value, highest 1,318 
 

 

N=130 
  

    

 

***P < 0,001; **P < 0,01; *P<0,05; P<0,10 
  

 5.3.3 Hypotes 3 

Ekonomistudenter som förknippar revisorn med säljegenskaper, har en positiv inställning 

till revisionsyrket. 

 

I Tabell 5.14 går det att se regressionsionsvärdena för den multipla regressionen av 

hypotes 3. Det högsta VIF-värdet i regressionen låg på 1,353, vilket talar för att det även i 

det här fallet inte råder någon multikollinearitet. Den justerade förklaringsgraden R2 är 

0,787 vilket innebär att 78,7 % av variationen i den beroende variabeln intention att bli 

revisor, påverkas av den oberoende variabeln sälj. Något som har en påverkan på den 

beroende variabeln intention till att bli revisor är även för denna hypotes kontrollvariabeln 

ekonomistudenternas inriktning som är signifikant eftersom p<0,001. Detta innebär att de 

studenter som har haft en annan inriktning än redovisning och revision har en negativ 

påverkan på intentionen att bli revisor. Kontrollvariabeln ekonomistudenternas kunskap 

om revisorsyrket är även denna signifikant då p<0,01, vilket betyder att de 

ekonomistudenter som anser att de har kunskap om revisorsyrket ger en positiv påverkan 
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på intentionen att bli revisor. Likt de två föregående hypoteserna indikerar den oberoende 

variabeln på ett positivt samband med den beroende variabeln. Det innebär att 

ekonomistudenter som förknippar revisorn med våra utvalda säljegenskaper har en 

starkare intention till att vilja bli revisor. Då vårt resultat visar på ett positivt samband 

mellan vår beroende och oberoende variabeln kan vi därför inte förkasta vår tredje 

hypotes. 

 

Tabell 5.14 Multipel regressionsanalys: Säljegenskaper och Intention 

    

 

Beroende variabel: Intention 
  Kontroll   Std. B Std. Fel 

 
Kön 0,449 0,239 

 
Ålder 0,009 0,034 

 
Universitet 0,054 0,082 

 
Inriktning    − 0,263*** 0,068 

 
Kunskap om rev.   0,26** 0,084 

 
Yrkeserfarenhet 0,119   0,2 

Oberoende Säljegenskaper 0,345*** 0,037 

 
Konstant − 2,249* 1,127 

 

F-värde    28,41*** 
 

 

Justerade förklaringsgrad  0,787 
 

 
VIF Value, highest  1,353 

 

 

N=130 
  

    

 
***P < 0,001; **P < 0,01; *P<0,05; P<0,10 

  

5.3.4 Hypotes 4 

Sambandet mellan studenternas bild av revisorn och intentionen att bli revisor, stärks av 

om studenterna kan identifieras sig med revisorsyrket.  

 

Likt de tre första hypoteserna, visar vår fjärde och sista hypotes på att hela regressionen i 

tabell 5.15 är signifikant då p<0,001. I den här hypotesen används den modererande 

variabeln “identifiering” för att se i vilken utsträckning den påverkar länken mellan 

ekonomistudenternas bild av revisorer med ekonomistudenternas intentioner till att bli 

revisorer. Vi har därför valt att göra en multipel regression när identifieringen samverkar 

med de tre oberoende variablerna för att se i vilken utsträckning, förutsatt av varandra, det 

påverkar intentionen till att bli revisor. VIF värdet var 1,142 vilket förklarar att det i 

samtliga fall inte rådde någon multikollinearitet. Den modererande effekten på de tre 
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oberoende variablerna visar alla på signifikans, där den modererande effekten av 

identifieringen på extraversion fick något lägre signifikans (p<0,05) än identifiering med 

variablerna Öppensinnad och Sälj (p<0,001). Variablerna i tabell 5.15 kan förklara 64,6 

% av variationen i intentionen till att bli revisor, vilket går att se i justerad förklaringsgrad 

som är 0,646. Vi utgick ifrån att ekonomistudenter som identifierade sig med 

revisorsyrket samtidigt som de hade en bild av revisorn som extrovert, öppensinnad eller 

säljegenskaper, skulle ha en positivare intention till att bli revisorer än de som inte 

identifierade sig med revisorsyrket under samma förutsättningar.  

 

En sammanhängande trend vi kan se i resultatet från regressionen är att det förekommer 

negativa värden i förhållandet mellan bilden av revisorn och intentionen till att bli revisor, 

när identifieringen fungerar som en modererande variabel. Det indikerar på att följande 

påstående kan göras för studiens fjärde hypotes: 

• Ekonomistudenter som har en bild av revisorn som en extrovert person och 

samtidigt identifierar sig med revisorn har ett negativt samband på deras vilja till 

att bli revisor.   

• Ekonomistudenter som har en bild av revisorn som en öppensinnad person och 

samtidigt identifierar sig med revisorn har ett negativt samband på deras vilja till 

att bli revisor.  

• Ekonomistudenter som förknippar revisorn säljegenskaper och samtidigt 

identifierar sig med revisorn har ett negativt samband på deras vilja till att bli 

revisor.  

 

Då studiens fjärde och sista hypotes utgår ifrån att sambandet mellan studenternas bild av 

revisorn och intentionen att bli revisor, stärks av om studenterna kan identifieras sig med 

revisorsyrket, visar resultatet av vår hypotesprövning på att vi kan förkasta hypotesen. Vi 

kan i vår studie inte påvisa att sambandet mellan studenternas bild av revisorn och 

intentionen till att vilja bli revisor skulle stärkas, då studenterna identifierar sig med 

revisorn.  
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Tabell 5.15 Multipel regressionsanalys: Oberoende variabler, Modererande och 
Intention 

    

 

Intention Modell 1 
      Std. B Std. Fel 

Kontroll Kön         0,018 0,292 

 
Ålder         0,006 0,043 

 
Universitet         0,02 0,101 

 
Inriktning     - 0,471*** 0,079 

 
Kunskap om rev.       0,424*** 0,104 

 
Yrkeserfarenhet   0,451* 0,247 

Modererande Extrovert x Identifiering      − 0,309*    0,14 

 
Öppensinnad x Identifiering    − 0,498*** 0,134 

  Säljegenskaper x Identifiering      − 0,494** 0,131 

 

Konstant     3,293** 1,227 

 
F-värde     12,474*** 

 
 

Justerad förklaringsgrad 0,646 
 

 

VIF Value, highest 1,142 
 

 
N=130 

  

    

 
***P < 0,001; **P < 0,01; *P<0,05; P<0,10 

 

5.3.5 Sammanställning hypotesprövning 

Nedan ges en sammanställning över studiens fyra hypoteser.  
 

 

Tabell 5.16 Sammanställning av hypotesprövning 

Hypotes   
Beroende 
Variabel 

Oberoende variabel 
 

Förkastas/Kan 
inte förkastas 

 

H1: Ekonomistudenters bild av revisorer 

som extroverta påverkar deras vilja till att 

bli revisorer positivt. 

 

Intention 

 

 

 

 

Bild av revisorn som 

extrovert 

 

 

Kan inte förkastas 

 

 

 

 H2: Ekonomistudenters bild av revisorer 

som öppensinnade påverkar deras vilja till 

att bli revisorer positivt. 

 

Intention 

 

 

 

 

Bild av revisorn som 

öppensinnad 

 

 

Kan inte förkastas 

 

 

 

 H3: Ekonomistudenter som förknippar 

revisorn med säljegenskaper, har en positiv 

inställning till revisionsyrket. 

 

Intention 

 

 

 

 

Bild av revisorn som 

säljegenskaper 

 

 

Kan inte förkastas 

 

 

 

 H4: Ekonomistudenter som identifierar sig 

med revisorn, har en positiv inställning till 

revisorsyrket. 

Intention 

 

 

 

Bild av revisorn som 

identifieringen 

 

       Förkastas 
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5.4 Eftertanke gällande utfall av hypotesprövning 

Vid eftertanke gällande analysen skapades ett avslutande Cronbach’s Alpha test för att 

undersöka om det fanns en hög korrelation mellan den beroende variabeln intention till att 

bli revisor och den modererande variabeln identifiering med revisorsyrket. Se Tabell 5.17.  

 

 

Tabell 5.17 Reliabilitets analys Identifiering och Intention 
 

Variabler Antal Cronbach's Alpha 

Identifiering 

och Intention 8 0,965   

 

Då de fyra påståendena för respektive variabel slogs ihop visade det sig genom ett 

Cronbach’s Alpha resultat på höga 0,965 att korrelationen mellan påståendena var väldigt 

hög.  
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6. Diskussion & Slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer diskussioner att föras kring de erhållna resultaten i 

studien. Slutsatser kommer att presenteras följt av studiens begränsningar och förslag på 

fortsatt forskning.  

6.1 Slutsats diskussion 

Syftet med denna studie har varit att identifiera ekonomistudenternas bild av revisorn och 

undersöka hur den påverkar deras intention att vilja bli revisorer. Tidigare forskning visar 

att rekryteringsbehovet har, sedan en tid tillbaka, varit hög i revisionsbranschen. En 

möjlig faktor till att branschen inte har lyckats fylla sin kvot kan beror på den traditionellt 

negativa bild som finns av revisorn (Jeacle, 2008; Warren & Parker, 2009; Wells, 2015). 

Eftersom forskningen visade på hur negativt den traditionella bilden av revisorn ofta 

målas upp i media genom bland annat Dimnik & Felton (2006), och samtidigt visade på 

att branschen haft svårt att rekrytera nya anställda, ansåg vi att det förekommer ett 

kunskapsgap i ämnet. Detta ledde oss till följande frågeställning: Hur påverkar 

ekonomistudenters bild av revisorn deras intention att vilja bli revisorer och vilken 

modererande effekt har studenters identifikation till revisorsyrket på detta samband? 

Broberg (2013) lyfter i sin studie fram att införandet av revisorsplikten har varit en av 

anledningarna till att revisorn på senare tid iklätt sig rollen av en rådgivare, vars 

arbetsuppgifter i en högre grad blivit att lyssna på klienternas behov. Även senare 

forskning visar att ekonomistudenter har kunnat vid en ‘’närmare bekantskap med yrket’’, 

upptäckt att dagens revisorer faktiskt innehar egenskaper som innefattar extroverthet, 

öppensinnad samt säljegenskaper. Därmed går det att se att revisorn har börjat leva efter 

den roll som Broberg (2013) beskriver, men även att utomstående vid en närmare anblick 

identifierar revisorn med denna roll (Navallas & Del Campo, 2017).  

 

Med denna studie ville vi undersöka ekonomistudenters bild av revisorn. Vi ansåg att det 

därför var intressant att få en uppfattning om hur väl ekonomistudenters bild av revisorn 

stämde överens med personegenskaperna, extrovert, öppensinnad samt säljegenskaper 

och i vilken utsträckning det påverkar intentionen till revisorsyrket. Ovannämnda 

egenskaper undersöktes i den enkät som utgjorde det empiriska materialet för studien, där 

urvalet av population stod för ekonomistudenter från sex olika universitet och högskolor i 

Sverige. Därför kunde resultatet från vår studie fungera som ett mindre stickprov av 
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åsikter hos ekonomistudenterna i Sverige. Resultaten från våra hypotesprövningar gav en 

hel del intressanta tydliggörande, när det kommer till hur studenters bild av revisorn 

påverkar deras intention till att bli revisor. Resultatet av de multipla regressionerna 

indikerar på att ekonomistudenternas bild av revisorn som uppvisar egenskaper 

klassificerade i NEO Personality test (identifierade i vår teoretiska referensram), leder till 

en ökad intention för ekonomistudenter att söka sig till revisorsyrket. Resultatet 

uppvisade en indikation på vilka egenskaper som dagens ekonomistudenter efterfrågar av 

revisorsyrket. På så sätt kan ny insyn ges i vilka metoder revisionsbyråerna kan använda 

för att locka till sig nya medarbetare (Jeacle, 2008; Warren & Parker, 2009). Vidare 

kunde vi utläsa i vårt resultat att ekonomistudenternas studieinriktning hade en stark 

påverkan på intentionen till revisorsyrket. Studenter med inriktningen redovisning och 

revision hade en högre intention till att bli revisorer än vad studenter med en annan 

inriktning hade. Detta kan antas vara logiskt då ekonomistudenter med inriktning 

redovisning och revision förmodligen har haft möjlighet att bekanta sig med yrket i någon 

omfattning. Liknande resonemang skulle kunna föras för kontrollvariabeln tidigare 

yrkeserfarenhet, som visade hög signifikans i samtliga regressioner. En av förklaringarna 

till detta skulle kunna vara att ekonomistudenter som har fått jobba med revision har en 

klarare bild av vad en revisor gör. 

 

Ett annat kunskapsgap, som tidigare studier lämnat, är hur identifieringen till 

yrkesegenskaper kan göra sig gällande för ekonomistudenters intentioner till att söka sig 

till revisorsyrket. Med hypotes fyra ville vi testa i vilken utsträckning identifiering kunde 

påverka sambandet mellan ekonomistudenters bild av revisorn och i vilken utsträckning 

det påverkar intentionen till att bli revisor. Vad vi emellertid inte räknade med var att 

identifieringens modererande effekt skulle visa ett sådant negativt samband som den 

gjorde. Oavsett om ekonomistudenterna såg revisorn som extrovert, öppensinnad och med 

säljegenskaper visade resultatet, för hypotes fyra på, att identifiering med revisorsyrket 

sänker intentionen till att bli revisor. En av förklaringarna till detta skulle kunna vara att 

ekonomistudenterna upplever att påståendena kring identifieringen med revisorsyrket är 

snarlika påståendena kring deras intention till att vilja bli revisor. Därför skapades vid 

eftertanke ett avslutande Cronbach’s Alpha test i kapitel fem (se tabell 5.17), som visade 

på ett högt Cronbach’s Alpha värde på 0,965. Detta förklarar att det fanns en hög 

korrelation mellan variablerna. Den höga korrelationen gör att vi inte kan utesluta den 
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potentiella förklaringen om att variablerna, intention till revisorsyrket och identifiering 

med revisorsyrket, upplevdes snarlika av ekonomistudenterna.  

6.2 Praktiskt bidrag 

Denna studie har bidragit med att ge en bild av hur ekonomistudenternas bild av revisorn 

ser ut hos några utvalda universitet och högskolor i Sverige. Med hjälp av NEO 

Personality Test kunde denna studie undersöka hur väl ekonomistudenternas bild av 

revisorn stämmer överens med de huvudegenskaper som lyftes fram i Navallas & Del 

Campo’s (2017) studie. Vidare har denna studie även undersökt hur samma bild påverkar 

ekonomistudenternas intention till att vilja bli revisorer. Genom att skicka ut studien till 

sex ekonomlinjer på lika många högskolor i Sverige kunde 130 ifyllda enkätsvar ligga till 

grund för studiens analytiska del. Detta kan anses vara till nytta främst för svenska 

revisionsbyråer som kan få en grundläggande bild av svenska ekonomistudenter 

uppfattning av revisorsyrket. Studien bidrar även teoretisk med ett sätt att mäta vilken 

modererande effekt identifieringen har på sambandet mellan ekonomistudenternas bild av 

revisorn och deras intention till att vilja bli revisor.  

6.3 Teoretiskt bidrag  

Studiens teoretiska bidrag är att ekonomistudenters identifikation till revisorsyrket har 

undersökt. Studien har även undersökt hur deras identifiering till revisorsyrket har 

påverkat ekonomistudenters intention till att söka sig till revisorsyrket. Det har inte i 

tidigare litteratur undersökts vilken effekt identifikationen till revisorsyrket har på 

intentionen till att bli revisor. Denna studien bidrar med förståelsen för att 

ekonomistudenters identifiering med revisorsyrket har en negativ effekt på deras intention 

till att bli revisorer,  något som även kan tänkas öppna upp för framtida studier inom 

området. På så vis kan det tänkas att denna studie bidragit till grund för fortsatt forskning 

inom identifikationens påverkan på intentionen till att bli revisor. 

6.4 Metodiskt bidrag 

Det metodiska bidrag som denna studie bistår med är, en presentation av ett verktyg med 

vilket det går att mäta hur svenska ekonomistudenters identifikation till revisorsyrket 

påverkas av sambandet mellan deras egen bild av revisorn och deras intention att vilja bli 

revisorer. Utifrån ramarna av denna studie har det inte gått att hitta någon tidigare 
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litteratur som undersökt identifikationens påverkan inom revisionsbranschen, utan det har 

främst förekommit diskussioner kring ämnet (Warren & Parker, 2009). Tidigare litteratur 

har emellertid talat för att det finns intresse från revisionsbyråernas håll att vilja 

identifiera sig med unga ekonomistudenter som söker en framtid inom revision (Jeacle, 

2008). Följaktligen går det att tänka sig att denna studie ger grundläggande inspiration till 

vidare forskning om hur ekonomistudenters identifikation till revisorsyrket kan mätas. 

6.5 Begräsningar 

Begränsningar för denna studien var att den modererande variabeln ekonomistudenters 

identifiering till revisionsyrket inte undersöktes på ett tillräckligt åtskilligt sätt ställt till 

den beroende variabeln intention till revisorsyrket. Detta konstaterades i ett Cronbach-

Alpha test där en sammanslagning av den modererande och den beroende variabeln 

visade ett väldigt högt värde. En av anledningarna till att den modererande- och beroende 

variabeln hade ett högt Cronbach-Alpha kan bero på att det inte används något ramverk 

för de påstående som i enkäten undersökte den beroende variabeln. En annan åtgärd som 

hade kunnat vara en lösning till att mäta den modererande variabeln på ett bättre sätt än 

genom kvantitativ metod som enkät, är genom den kvalitativa metoden fokusgrupper 

(Han & Kim, 2010). Med fokusgrupper hade förmodligen en djupare förståelse kunnat 

delges gällande intentionen och identifieringen. Detta var tyvärr inte genomförbart på 

grund av studiens tidsbegränsning. 

6.6 Förslag till framtida forskning 

Det visade sig i denna studie att kontrollvariablerna ekonomistudenters studieinriktning 

samt tidigare yrkeserfarenhet var signifikanta i den multipla regressionsanalysen. Vilket 

indikerar på precis som i Navallas & del Campos (2017) studie, att externa 

yrkesaktiviteter har en positiv påverkan på ekonomistudenters intentioner till att bli 

revisorer. Det skulle vara intressant att undersöka hur man skulle kunna utveckla 

erfarenheten samt kunskaperna gällande revisionsyrket för att nå en högre 

attraktionskraft.  
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Bilaga 1 

 
Hej, 
      

Vi talades nyligen vid per telefon och vi är mycket tacksamma över att ni vill hjälpa till 

att vidarebefordra vår enkät till era ekonomstudenter. Mer information kommer nedan: 
      

Vi är två studenter som läser tredje året på ekonomprogrammet med inriktning 

redovisning/revision vid högskolan Kristianstad. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats 

och har konstruerat en enkät där vi vill undersöka hur ekonomistudenterners bild av 

revisorn påverkar deras vilja att i framtiden söka sig till revisorsyrket. 
   

Vi skulle vara mycket tacksamma för Er hjälp! Enkäten är tillgänglig fram till och med 

måndagen den 7 maj och tar max 4 minuter att genomföra. Bifogar länken till vår enkät 

nedan: 
 

https://sv.surveymonkey.com/r/HW685BX   
   

Om Ni har några frågor eller funderingar så är det bara att höra av Er till: 

Adnan.kovacevic0004@stud.hkr.se 

Jesper.nilsson0111@stud.hkr.se    
  

 

Med vänliga hälsningar 

Adnan & Jesper 
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Bilaga 2 

1. Påstående rörande din bild av en revisor 

Nedan följer 10 påståenden som kan användas för att beskriva revisors egenskaper. 

Baserat på din subjektiva uppfattning, instämmer du i nedanstående påståenden? 

Vänligen ange i vilken utsträckning du instämmer i respektive påstående genom att ringa 

in den siffra som bäst motsvarar din uppfattning (1=Instämmer inte alls; 4=Varken eller; 

7=Instämmer helt). 

1.1 Revisorn föredrar att jobba i grupp. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

1.2 Revisorn har ledaregenskaper och gillar att ge direktiv. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

1.3 Revisorn är äventyrslysten av sig. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

1.4 Revisorn är en energisk person. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

1.5 Revisorn är en emotionell person. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

1.6 Revisorn är villig att testa nya saker, ta sig an nya arbetsuppgifter. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

1.7 Revisorn är en nyfiken person. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

1.8 Revisorn är en öppensinnad person. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

1.9 Revisorn har god kommunikativ förmåga. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

1.10 Revisorn är en målmedveten person. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämme 
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2. Du och revisorsrollen 

Nedan följer 4 frågor om hur du identifierar dig. 

Vänligen markera det alternativ stämmer bäst med din uppfattning, skalan är 1 till 7 

gradig där: 

(1=Instämmer inte alls; 4=Varken eller; 7=Instämmer helt). 

2.1 Jag kan se mig själv representera revisorsyrket. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

2.2 Jag kan se mig själv arbeta som revisor i framtiden. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer  

2.3 Jag anser att revisorsyrket stämmer bra överens med mina tankar och värderingar. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

2.4 Att vara revisor är ett attraktivt yrke. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer  

 

3. Din vilja att bli revisor 

Nedan följer 4 frågor om din intention till att bli revisor.  Vänligen markera det alternativ 

stämmer bäst med din uppfattning, skalan är 1 till 7 gradig där: 

(1=Instämmer inte alls; 4=Varken eller; 7=Instämmer helt). 

3.1 Jag är positivt inställd till att bli revisor. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

3.2 Revision är något som intresserar mig. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer  

3.3 Jag har en positiv inställning till revisorsrollen. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

3.4 Det är en stor sannolikhet att jag kommer söka mig till en revisionsbyrå efter min 

examen.   

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 
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4. Bakgrund 

Nedan kommer 6 avslutande frågor om din egen bakgrund 

4.1 Kön:  Man  Kvinna 

4.2 Födelseår ________ (exempel: 1995)  

4.3 Vilket Universitet/ Högskola studerar du vid?  

Lista alternativ: 

• Lunds Universitet 

• Högskolan Kristianstad 

• Uppsala Universitet  

• Linnéuniversitet 

• Linköping Universitet 

• Halmstad Högskola 

• Örebro Universitet 

• Göteborg Universitet 

4.4 Vilken inriktning studerar du? 

• Redovisning/Revision   0 

• Marknadsföring  1 

• Organisation  2 

• Bank & Finans  3 

• Nationalekonomi  4 

• Annan  5 

 

4.5 Jag känner väl till vad det innebär att vara en revisor. 

Instämmer inte alls 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7 Instämmer 

 

4.6 Har du egen erfarenhet av att arbeta inom revisionsbyrå? Vänligen ange antal år eller 

månader. Jag har ingen erfarenhet av arbete inom revisionsbyrå. 

 1    -  2    -   3   -    4   -    5   -    6   -    7 

Ingen erf. 0-6 mån 6-12 mån 1-2år 2-3år 3-4år 4 < 
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