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Abstrakt  
 
Civilekonomerna nämner i den senaste undersökningen att den största andelen (44 %) 
av ekonomistudenter med examensår 2011 valde att ta kandidatexamen. Detta är också 
det minimikrav som revisionsbyråerna har när de söker revisorsassistenter att rekrytera.  
 
Enligt studievägledaren för civilekonomprogrammen på Umeå universitet väljer ungefär 
en femtedel av studenterna på programmet att ta ut en kandidatexamen. Den 
huvudsakliga anledningen till att de studenter som läst redovisning på C-nivå väljer att 
läsa tre år är att de får jobb på revisionsbyråer. För att ett fjärde år på Umeå universitet 
ska attrahera blivande revisorsassistenter behöver således redovisnings- och 
revisionsinriktningen på avancerad nivå erbjuda något som efterfrågas av de blivande 
revisorsassistenterna och revisionsbyråerna. 
 
Studiens huvudsakliga syfte har varit att utveckla kursen Accounting Auditing and 
Control utifrån blivande revisorsassistenters, revisorsassistenters och revisorers 
perspektiv. För att uppnå detta har vi genomfört sammanlagt tretton semistrukturerade 
intervjuer med respondenter inom respektive grupp. Blivande revisorsassistenterna har i 
huvudsak fått bidra med sina uppfattningar om undervisningsmetoder, examinationssätt 
och kursinnehåll, medan revisorsassistenternas medverkan har syftat till att skapa en 
förståelse för hur utbildningsgrad påverkar förväntningar på yrket, arbetsuppgifter, 
ingångslön samt ämnesspecifika och generiska kunskaper hos dessa. Revisorerna har 
skapat förståelse för i vilken omfattning Accounting Auditing and Control utvecklar 
efterfrågade och förväntade generiska samt ämnesspecifika kunskaper hos 
revisorsassistenter. 
 
Vi har funnit att revisorerna inte förväntar sig att nyanställda revisorsassistenter ska 
kunna någonting om revision inför anställningsstart, men att det är till fördel om 
arbetssökanden har inblick i ämnet. När det kommer till kunskaper är det 
grundkunskaper inom redovisning som förväntas av revisorsassistenterna. Kursens 
första moment, Advanced financial statement analysis and valuation, är inte ett moment 
vars innehåll anses väsentligt för det dagliga arbetet som revisorsassistent. Vad gäller 
undervisningsupplägg har mer praktiska uppgifter med verklighetsförankring 
efterfrågats av samtliga respondentgrupper. De blivande revisorsassistenterna uttryckte 
även önskemål om att under kursens fjärde moment, Advanced auditing, få en större 
inblick i en revisors dagliga arbetsuppgifter. Excel är ett verktyg som används mycket i 
arbetslivet och borde således läras ut av universitetet i större omfattning än idag. 
 
Denna studie är av intresse för studenter, revisionsbyråer samt Umeå universitet. 
 
 
 
 
 
 
  



Förord 
 
Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Tobias Svanström för det engagemang, stöd 
och den tillgänglighet som han bidragit med under studiens genomförande. Vi skulle 
även vilja tacka berörda parter inom Umeå universitet som visat ett stort engagemang 
och kommit med väsentliga synpunkter. Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga 
respondenter som deltagit i studien och därmed bidragit med sina erfarenheter.  
Tack vare er blev studien möjlig att genomföra.  
 
Sara Hedin & Frida Vikström  
  



Definitioner 
Definitionerna tas upp i bokstavsordning för att underlätta för läsaren. 
 
Blivande revisorsassistenter - Studenter vid Umeå universitet som kommer att börja 
arbeta som revisorsassistent efter examen våren 2017  
 
Civilekonomexamen från Umeå universitet – Fyraårig universitetsutbildning på 
avancerad nivå, 240 hp. I uppsatsen har vi i huvudsak valt att benämna det som 
magisterexamen, då detta är en benämning som används i hela Sverige 
 
Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet - Samtliga inriktningar som finns 
tillgängliga vid Umeå universitet. Det vill säga; Handel och logistik, Service 
management, International business program och renodlad civilekonomutbildning 
 
FSR - Förväntade studieresultat 
 
Generiska kunskaper - Kritiskt tänkande, analytisk förmåga, samarbetsförmåga 
 
Hp - Högskolepoäng. 30 hp motsvarar en termins universitetsstudier 
 
Kandidatexamen - Treårig universitetsutbildning, 180 hp 
 
Magisterexamen - Fyraårig universitetsutbildning på avancerad nivå, 240 hp 
 
Magisterexamen från något av civilekonomprogrammen vid Umeå universitet - Fyraårig 
universitetsutbildning på avancerad nivå, 240 hp, leder till civilekonomexamen och 
magisterexamen. I uppsatsen har vi i huvudsak valt att benämna det som 
magisterexamen, då detta är en benämning som används i hela Sverige 
 
Masterexamen – Tre + två år universitetsutbildning, totalt 300 hp 
 
Nyutexaminerad - Person som nyligen tagit examen från universitet eller högskola  
The big four - Revisionsbyråerna Öhrlings PricewaterhouseCoopers (mer känt som 
PwC), EY, KPMG och Deloitte 
 
Ämnesspecifika kunskaper - Kunskap som är relevant för ett särskilt ämne 
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1. Inledning 
Avsnittet ska skapa ett intresse hos läsaren och ger bakgrundsinformation om studien. 
Först presenteras bakgrunden samt problematiseringen som sedan mynnar ut i 
forskningsfrågan. Syftet med studien förklaras och slutligen beskrivs och motiveras 
valda avgränsningar. 

 
1.1 Problembakgrund  
Enligt den senaste undersökningen av Civilekonomerna väljer 44 % av 
ekonomistudenterna i Sverige att ta ut en kandidatexamen efter tre års heltidsstudier 
(Civilekonomerna, 2015, s. 8). Vid Umeå universitet väljer ungefär 20 % av studenterna 
på civilekonomprogrammet att ta en kandidatexamen. De som väljer att ta 
kandidatexamen inom redovisning/revision har ofta jobb ganska snart efter avhoppet 
och då ofta inom redovisning/revision. (G. Taube Lyxzen, personlig kommunikation, 25 
januari, 2017). För att få arbete på en revisionsbyrå som revisorsassistent, vilket innebär 
att assistera den påskrivande revisorn, är det i vissa fall krav på att ha läst kurserna som 
krävs för auktorisation enligt revisorsnämnden. Dessa krav innebär 90 högskolepoäng 
företagsekonomi, 15 hp beskattningsrätt, 30 hp handelsrätt samt övriga obligatoriska 
ämnen (Revisionsnämnden, u. å. a). Samtliga av dessa kurser är möjliga att läsa inom de 
180 hp som innefattas i en kandidatexamen vid Umeå universitet. 
 
Umeå universitet erbjuder ett fyraårigt civilekonomprogram där sista året består av 
kurser på avancerad nivå i valfri företagsekonomisk inriktning (30 hp) samt ett 
examensarbete (30 hp). Det fyraåriga programmet leder till en civilekonom- samt 
magisterexamen. Det finns även möjlighet att utöka utbildningen med ett femte år och 
på så sätt få en masterexamen. Att avsluta studierna efter tre år och därmed ta en 
kandidatexamen är också möjligt, men som tidigare nämnt inte så vanligt på 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Att ta ut en kandidatexamen och därmed 
endast läsa fördjupning inom sitt ämnesområde i tio veckor tycker många studenter 
känns som en liten andel i förhållande till civilekonomprogrammets obligatoriska kurser 
(G. Taube Lyxzen, personlig kommunikation, 25 januari, 2017). Studenter behöver 
dessutom fyra år av studier för att rymma både praktik på C-nivå, utlandsstudier och 
handelsrätt 15 hp och beskattningsrätt 15 hp. G. Taube upplever att det är studentens 
vilja att lära sig mer som slutligen avgör huruvida studenter väljer att ta en kandidat- 
eller magister- samt civilekonomexamen. Ett flertal studenter känner behovet av vidare 
kunskaper vilket förmodligen är anledningen till att en majoritet av studenterna läser 
fyra år. Det fjärde året ger ökade kunskaper och därmed också ökat självförtroende vid 
en arbetsintervju, menar hon. (G. Taube Lyxzen, personlig kommunikation, 25 januari, 
2017) 
 
Det krävs idag minst en kandidatexamen för att få sin första anställning som 
revisorsassistent på de största revisionsbyråerna. Enligt Civilekonomen (2016) förväntas 
The big four tillsammans med Grant Thornton under 2017 anställa upp emot 1000 
ekonomer runt om i Sverige. Inom revision är konkurrensen om arbetskraften så stor att 
rekryteringsprocessen startar ett år innan anställningsstart och anställningsavtalen med 
startdatum under hösten 2017 signeras vanligen redan hösten 2016 (Civilekonomen, 
2016). Från kravprofilerna för arbete inom revision hos PwC, EY och KPMG går det att 
utläsa att personerna som eftersöks ska vara nyutexaminerade ekonomer, främst med 
inriktning mot redovisning/revision (se Appendix 1). Vilken typ av ekonomexamen som 
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efterfrågas är inte specificerat i annonserna, fokus är snarare på personliga egenskaper 
hos de sökande. I en sammanställning framtagen av aktuella jobbannonser framgår att 
byråerna sammanfattningsvis söker efter drivna personer som har lätt för att samarbeta 
samt besitter en förmåga att skapa förtroendefulla kontakter och har god analytisk 
förmåga (EY, 2017., KPMG, 2017., PwC, 2017.)  KPMG och EY vill även att sökanden 
ska uppfylla de tidigare nämnda kraven som ställs för auktorisation enligt 
Revisionsnämnden. För att bli auktoriserad revisor krävs, utöver 180 hp inklusive 
tidigare nämnda kurser, totalt fem års utbildning varav tre års utbildning i praktiken 
(Revisorsnämnden, u. å., b).  
 
Om en student väljer att inte avsluta sina studier efter tre år, finns möjligheten att inför 
sjunde terminen vid Umeå universitet välja en avancerad inriktning mot ett 
fördjupningsämne inom företagsekonomi, där Accounting Auditing and Control är en 
av flera inriktningar (Umeå universitet, 2017, a). Detta är Umeå universitets 
masterprogram med inriktning mot redovisning och revision och omfattar 30 hp. Det 
fjärde året på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet innehåller således inte 
några kurser som ställs som krav för anställning hos de fyra största revisionsbyråerna, 
men tillgodoräknas som ett års erfarenhet för att få skriva auktorisationsprovet. Detta 
innebär att revisorsassistenter med kandidatexamen tidigast kan skriva 
auktorisationsprovet efter fem år i arbetslivet, medan de med magister kan skriva det 
efter fyra år.  
 
Accounting Auditing and Control innehåller momenten Advanced financial statement 
analysis and valuation, Advanced management accounting, Advanced financial 
accounting samt Advanced auditing. Kursen ges i sin helhet på engelska, både 
undervisningen samt examinationen. (Umeå universitet, 2017, b). Enligt 9 §, kap 1 i 
Högskolelagen SFS (2006:173) ska en utbildning på avancerad nivå utveckla 
studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla 
förmågan för komplexa företeelser, frågor och situationer, samt utveckla studenternas 
förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet. Detta genererar 
i sin tur både ämnesspecifika samt generiska kunskaper. Samtliga moment under kursen 
Accounting Auditing and Control har separata lärandemål med tydliga instruktioner på 
förväntade studieresultat i den gemensamma kursplanen (se Appendix 2). En gemensam 
nämnare för samtliga moment är att kursen examineras till största del via ett individuellt 
skriftligt prov (Umeå universitet, 2017, c). Ramsden (2003, s. 177) förklarar 
examination som ett sätt att mäta studentens kunskaper och undervisa mot de 
lärandemål som finns i kursplanen. Vidare beskriver Ramsden (2003, s. 177) att 
examinationen påvisar undervisningskvaliteten såväl som inlärningskvaliteten och att 
examination inte bara handlar om betygsättning. Undervisningen i samtliga moment 
under kursen Accounting Auditing And Control sker främst genom föreläsningar samt 
obligatoriska case-seminarier där studenterna förväntas delta aktivt i diskussioner. Det 
är ingen nyhet att alla människor lär sig olika. Detta bekräftas av Kolbs teori om 
erfarenhetsbaserat lärande som består av fyra olika inlärningsstilar (Studiefrämjandet, u. 
å).  
 
Enligt Adler och Milne (1997, s.191) finns det kritik gällande den undervisning som ges 
till framtida revisorer på universitetsnivå. Utifrån ett antal rapporter påstår författarna att 
undervisningen inte är tillräcklig för de kunskaper som krävs för ett arbete inom 
revisionsbranschen och att utbildningen bör innehålla mer praktisk inlärning (Adler & 
Milne, 1997 s. 191). Att ekonomistudenter med fördel bör ha en mer praktisk utbildning 
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stöds även av författarna Louise Crawford, Christine Helliar & Elizabeth A. Monk. De 
är författare till artikeln Generic Skills in Audit Education och har observerat 
färdigheter som är önskvärda både hos arbetsgivare som vill rekrytera samt hos 
studenter som söker arbete inom redovisning och revision i Storbritannien. Forskarna 
menar att studenterna bör vara mer delaktiga i undervisningen, exempelvis via rollspel, 
diskussion och analys av verkliga situationer. De anser att detta kan hjälpa studenterna 
att utveckla ett aktivt lärande. (Crawford et.al. 2011, s. 115, 121-122). 
 
På Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet är Accounting Auditing and Control 
det första momentet på en kurs som berör revisionsämnet i helhet. Ämnet behandlas i 
det sista av de totalt fyra momenten som benämnts tidigare. Om en student inte haft 
praktik på en revisionsbyrå under tidigare terminer, är detta det första tillfället under 
studietiden som studenten får en större inblick och förståelse för vad revision är under 
ett helt moment. Johnson et al (2003, s. 262) menar att en kurs i ämnet revision på 
högskolenivå är för lite i relation till de krav som ställs i yrkesrollen. Som tidigare 
nämnt rekryterar revisionsbyråerna nyutexaminerade revisorsassistenter i många fall ett 
år innan anställningsstart, vilket innebär att många studenter inte behandlat ämnet innan 
personen i fråga skriver under ett anställningsavtal. Eftersom universitetet erbjuder en 
revisionskurs först i slutet av termin sju är det många som har liten eller ingen inblick i 
vad ett yrke inom revision innebär när de söker tjänsten i början av termin sju, såvida 
personen inte letat upp information om detta på egen hand. Phillips och Crain (1996, s. 
21) menar att studenters orealistiska förväntningar på ett framtida yrkesliv medför 
negativa effekter för såväl studenterna som för revisionsbyråerna.  
 
Revisorns roll kan beskrivas som en länk mellan intressenter och kunder, detta enligt 
FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). Revisorn bekräftar att den finansiella 
rapporten är tillförlitlig och kan därmed ses som en kvalitetsstämpel (FAR, u.å. a). 
Enligt ISA (International Standard on Auditing) 200§ A15 ska en revisor visa prov på 
integritet, objektivitet, kompetens inom sitt område, konfidentialitet och ett 
professionellt beteende. Revision och dess kvalitet påverkas av revisorns professionella 
skepsis och bygger en professionell och oberoende bedömning (Knecher et al, 2013, 
s.386-388). Vidare menar Hurtt (2010, s. 149-150) att ett ifrågasättande sinne och 
kritisk bedömning krävs för att effektivt ganska revisionsbevis. Under kursen 
Accounting Auditing and Control vid Umeå universitet ges framförallt en teoretisk 
bakgrund till att revisorn ska vara skeptisk samt professionell i sin bedömning, där 
kursen fokuserar på föreläsningar, seminarier, case-studier och workshops. Studenterna 
vid Umeå universitet får under det fjärde momentet Advanced Auditing ta del av 
obligatoriska workshops vid två tillfällen, där studenterna arbetar praktiskt i 
sammanlagt sex timmar med att planera och förbereda en revision i revisionsprogram 
som används hos revisionsbyråer i praktiken. Chaffey et. al (2011, s. 176) diskuterar 
vikten av praktiskt lärande såsom case-studier och datorövningar för att ge studenterna 
bästa förutsättningar när det är dags att ge sig ut i arbetslivet. Vidare beskrivs att 
föreläsningar och lektioner där studenterna är mer passiva, inte leder till någon djupare 
förståelse för vad ett yrke egentligen innebär. Detta kan enligt Chaffey et. al. (2011, s. 
176) uppnås, genom att studenterna får utsättas för etiska dilemman, realistiska för 
yrket, för att förstå att revision handlar mindre om att vara expert på teknik utan mer om 
att vara professionell och etisk i sin yrkesroll. 
 
Tidigare studier har gjorts vad gäller revisionsundervisningens innehåll, upplägg och 
hur väl den är användbar senare i arbetslivet, däribland Adler och Milne (1997). Även i 
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Civilekonomernas senaste rapport har tidigare ekonomer besvarat en enkät och bland 
annat svarat på vilken nytta deras tidigare utbildning haft för deras nuvarande arbete 
(Civilekonomerna, 2015, s. 31-32). Respondenterna i Civilekonomernas studie har på 
grund av den kvantitativa metoden inte haft möjlighet att förklara på vilket sätt 
utbildningen varit till nytta och vilka eventuella brister som finns. Vi ser därför ett 
outforskat forskningsområde och ett behov av att skapa förståelse för potentiella 
förändringar och utvecklingsområden inom redovisning- och revisionsutbildningen. Vi 
ser även ett behov att specifikt analysera Umeå universitet eftersom tidigare studier från 
Civilekonomerna är baserat på samtliga universitet i Sverige.  
 
Vad vi finner intressant är att studera fördjupningskursen Accounting Auditing and 
Control vid Umeå universitet. Vi vill få en förståelse för hur väl denna kurs speglar 
arbetsgivarnas förväntan på nyexaminerades kunskaper och huruvida kursen ger 
studenterna generiska samt ämnesspecifika kunskaper som är behjälpliga i arbetslivet. 
Denna fråga ser vi som högst aktuell med tanke på en debattartikel som publicerades i 
Balans (2017) där Helena Adrian (leg. lärare och auktoriserad revisor) uttalar sig om att 
svenska ekonomistudenter är dåliga på revision. Detta gav oss inspiration att ta reda på 
hur Accounting Auditing and Control kan utvecklas och förbättras för att ge studenter 
vid Umeå universitet de bästa förutsättningarna för att förvärva de generiska samt 
ämnesspecifika kunskaper som efterfrågas för ett framtida arbete inom revision. Detta 
genom kvalitativa intervjuer med blivande revisorsassistenter, revisorsassistenter och 
revisorer. Vi ser detta som ett outforskat ämne när det kommer till kursutbudet på Umeå 
universitet och vi ser även ett intresse från berörda parter. Eftersom Balans publicerade 
artikeln gällande svenska ekonomistudenters dåliga kunskap inom revision i februari 
2017 finner vi det högst väsentligt att undersöka detta aktuella ämne och identifiera 
utvecklingsområden hos kursen som tidigare inte undersökts vid Umeå universitet. Vi 
ser potential i att utföra en studie som är användbar både för blivande revisorsassistenter 
och revisionsbyråer samt för Umeå universitet. Studien kan således exempelvis bidra 
med teorier kring hur det som lärs ut vid Umeå universitetet är användbart arbetslivet, 
vilka inlärningssätt som är att föredra vad gäller kursen Accounting Auditing and 
Control och vad revisorer ser som meriterande generiska samt ämnesspecifika 
kunskaper för en framtida revisorsassistent. Detta är således studiens teoretiska bidrag. 
Studiens praktiska bidrag kommer i huvudsak att bestå av praktiska rekommendationer 
gällande utvecklingsmöjligheter inom kursen Accounting Auditing and Control.  
 
Eftersom revisionsbyråerna vid anställning inte kräver en magister- eller 
civilekonomexamen är det särskilt viktigt att erbjuda en kurs som tillför blivande 
revisorsassistenter efterfrågade generiska samt ämnesspecifika kunskaper. Om Umeå 
universitet vill fortsätta erbjuda civilekonom- samt magisterexamen med inriktning mot 
redovisning och revision måste kursen på avancerad nivå ge studenterna kunskaper och 
erfarenheter som är behjälpliga i arbetslivet och även meriterande i 
rekryteringsprocessen mot att få ett första jobb. 
 
Om Umeå universitet inte utvecklar kursen Accounting Auditing and Control finns det 
risk att studenter från Umeå universitet följer trenden och väljer att ta en 
kandidatexamen. På så sätt tappar universitetet en stor andel studenter på avancerad 
nivå.  
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1.2 Problemformulering 
Utifrån problembakgrunden ser vi ett behov av att studera hur kursen Accounting 
Auditing and Control kan utvecklas utifrån blivande revisorsassistenters, 
revisorsassistenters samt revisorers perspektiv. Detta för att kursen ska vara attraktiv att 
läsa för studenter på Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet i framtiden, trots att 
ett fjärde år inte ställs som krav för att få ett första arbete som revisorsassistent.  
 
Studiens problemformuleringar kan besvaras av flera respondentgrupper, men varje 
fråga riktar sig huvudsakligen till en specifik respondentgrupp. Varje grupp kommer 
sedan att bidra med sitt perspektiv för att besvara problemformuleringen.  
 

x Vad tycker blivande revisorsassistenter om innehåll, undervisningsmetoder och 
examinationssätt gällande kursen Accounting Auditing and Control? 

 
x Hur upplever revisorsassistenter med kandidat- respektive magisterexamen att 

deras studieval påverkat deras nuvarande arbetssituation? 
 

x Vilka ämnesspecifika och generiska kunskaper är enligt revisorer förväntade och 
efterfrågade hos nyanställda revisorsassistenter? 

 
Dessa frågeställningar mynnar ut i studiens huvudsakliga problemformulering som 
kommer att besvaras med hjälp av kvalitativa intervjuer.  
 
 

x Hur kan innehållet och utformningen av kursen Accounting Auditing and 
Control utvecklas utifrån blivande revisorsassistenters, revisorsassistenters och 
revisorers perspektiv?  

 

1.3 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att skapa idéer kring hur innehåll och utformning av Accounting 
Auditing and Control som hålls vid Umeå universitet kan utvecklas utifrån blivande 
revisorsassistenters, revisorsassistenters och revisorers perspektiv. Detta för att kursen 
fortsättningsvis ska vara ett attraktivt val för studenter som senare i arbetslivet vill 
arbeta med revision. För att uppnå huvudsyftet har vi brutit ned detta i tre delsyften; 
 

x Undersöka uppfattningar och upplevelser kring Accounting Auditing and 
Controls lärandemål, undervisningsmetoder och examinationssätt för att skapa 
förståelse för om dessa är passande för ämnet och blivande revisorsassistenters 
framtida yrkesliv 

 
x Skapa förståelse för hur revisorsassistenters val att läsa kandidat- respektive 

magisterexamen påverkat förväntningar på yrket, arbetsuppgifter, ingångslön 
och kunskaper; såväl generiska som ämnesspecifika 

 
x Skapa förståelse hur väl Accounting Auditing and Control genererar 

ämnesspecifika samt generiska kunskaper som är efterfrågade hos 
revisionsbyråerna samt förväntningar på nyanställda revisorsassistenter 
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1.4 Avgränsning 
Studien är avgränsad till kursen Accounting Auditing and Control, som hålls vid Umeå 
universitet. Utformningen av redovisnings- och revisionskurser på avancerad nivå 
varierar mellan universitet vilket skulle göra studien alltför omfattande att genomföra. 
Alla som väljer att läsa kursen Accounting Auditing and Control har inte för avsikt att 
arbeta inom revision, vilket bör tas i beaktning. Vi har valt att utgå ifrån ett 
revisionsperspektiv i studien då vår uppfattning är att många som läser inriktningen 
hamnar på just revisionsbyråer. Vår avgränsning innebär således att förslag till 
förändring kan vara mindre relevant för de som inte kommer att arbeta med revision. 
Eftersom vi kommer att arbeta inom revision efter examen ser vi ämnet som 
meriterande och givande att ha med oss i framtiden. 
 
Studien har ett fokus på The big four med anledning till att dessa byråer anställer ett 
stort antal revisorsassistenter årligen. Således har revisorsassistenterna och revisorerna 
relevanta erfarenheter från detta vilket vi ser som användbart i vår studie. 
 
Studien kommer resultera i rekommendationer på kursutveckling men kommer inte 
beröra hur dessa förslag går att implementera med hänsyn till kostnader och tillgängliga 
resurser vid Umeå universitet.  
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2. Teoretisk metod 
Denna del presenterar studiens teoretiska metod och innefattar den förförståelse vi 
besitter inom ämnet vi avser undersöka följt av ontologin konstruktionism och 
epistemologin hermeneutik. Slutligen presenteras studiens angreppssätt. 
 

2.1 Förförståelse 
Efter att ha studerat 3,5 år på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet har vi 
själva stått inför beslutet att ta ut en kandidat- respektive magister- eller masterexamen. 
De största anledningarna till att vi slutligen tog beslut om att läsa fyra år var för att 
genomföra kursen Företagsekonomisk Praktik C (15 hp) och samtidigt läsa de kurser 
som krävs för att bli auktoriserad revisor. En annan bakomliggande faktor till vårt val 
att läsa fyra år var att vi under sjätte terminen kunde läsa Accounting Auditing and 
Control, där sista momentet Advanced Auditing på 7,5 hp i sin helhet behandlar ämnet 
revision. Det var första gången under studietiden, bortsett från praktiken, vi fick 
möjlighet att studera ämnet under en hel kurs.  
 
Accounting Auditing and Control är den enda kurs i redovisning och revision som ges 
på avancerad nivå och det finns heller ingen ytterligare fördjupning inom ämnet vid 
Umeå universitet. Under våren 2016 fick många klasskamrater jobb inom redovisnings- 
samt revisionsbranschen efter att ha tagit ut en kandidatexamen. Detta har lett till att vi 
har diskuterat huruvida kursen Accounting Auditing and Control kommer att vara 
behjälplig och meriterande i vårt framtida arbetsliv, samt hur den skulle kunna utvecklas 
och bli mer attraktiv att läsa för studenter som är intresserade av en karriär inom 
revision. Detta har lett oss fram till studiens problemformuleringar. Då vi båda läst 
kursen Accounting Auditing and Control har vi stor inblick i kursens innehåll vilket 
kommer att vara behjälpligt för att förstå respondenternas reflektioner för att sedan dra 
paralleller till kursen. De dryga 10 veckorna av praktik som vi haft på revisionsbyråer 
tillhörande The big four var helt eller delvis fokuserat på revision. Under praktiken fick 
vi chans att praktiskt utöva enklare revisioner, vilket gav oss en viss inblick i yrket och 
dess arbetsuppgifter. Momentet Advanced auditing har gett oss ytterligare teoretisk 
grund i ämnet revision och dess processer. Praktiken kombinerat med tidigare 
erfarenheter har gett oss kontakter i revisionsbranschen som vi tagit hjälp av under 
studiens genomförande.  
 
Förkunskap behövs för att kunna utföra en studie inom ett ämne på ett så bra sätt som 
möjligt. Vi anser att med våra praktiska och teoretiska kunskaper i kombination med 
vårt engagemang besitta nödvändiga förkunskaper för att genomföra en studie av hög 
kvalitet. Eftersom detta är en kvalitativ studie är en viktig del i studien att förklara och 
redogöra för hur personliga värderingar och tidigare kunskap kan påverka studiens 
riktning. Detta påverkar vilka analyser och slutsatser som kommer att diskuteras. I en 
kvalitativ studie är det näst intill oundvikligt att inte låta sin förkunskap på något sätt 
påverka studien. För att bibehålla objektivitet i största möjliga utsträckning kommer vi 
att påminna varandra om att tänka objektivt, samt utforma intervjumallen och ställa 
frågor till respondenterna på ett sätt där vi framstår neutrala. Detta för att motverka att 
vägleda våra respondenter i en viss riktning. 
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2.2 Perspektiv  
För att kunna avgöra om informationen i en studie är väsentlig eller inte är det viktigt 
redogöra för vilka perspektiv studien utgått ifrån (Thurén, 2013, s. 86). Denna studies 
huvudsakliga problemformulering är hur innehållet och utformningen av kursen 
Accounting Auditing and Control kan utvecklas utifrån blivande revisorsassistenters, 
revisorsassistenters och revisorers perspektiv. Blivande revisorsassistenter syftar till att 
bidra med sina uppfattningar om kursens undervisningsmetoder och examinationssätt. 
 
Revisorsassistenter med magister- och kandidatexamen från Umeå universitet ska bidra 
med en förståelse för hur deras val av utbildningsgrad har påverkat arbetsuppgifter, lön, 
förväntningar på yrket samt generiska och ämnesspecifika kunskaper. Revisorernas 
perspektiv bidrar med förståelse för vilka färdigheter och kunskaper som efterfrågas hos 
revisorsassistenter. De vet vad The big four som arbetsgivare förväntar sig och vilka 
generiska samt ämnesspecifika kunskaper som brukar saknas hos de nyanställda 
revisorsassistenterna efter avslutade studier.  
 
Att utgå ifrån de olika perspektiven ger studien en bredd och idéer kring 
utvecklingsmöjligheter hos kursen från flera synvinklar. De olika perspektiven gör 
också att studien blir intressant för fler parter. Det ger mer trovärdighet till studien då 
det är ett flertal personer med olika bakgrund och oberoende av varandra som deltar i 
studien. 
 

2.3 Konstruktionism som ontologi 
Ontologin handlar om att beakta verklighetssynen som rör den sociala verkligheten. Det 
kan antingen ses som en syn på verkligheten som skapas utifrån en yttre faktor, eller 
någonting som skapas utifrån de sociala aktörerna. (Bryman, 2011, s. 20). Genom 
djupintervjuer ska vi få en större förståelse för våra respondenter, och kommer utgå 
ifrån konstruktionism som ontologi. I kvalitativ forskning har psykologi, filosofi och 
sociologi stort inflytande då det som studeras är individers syn på verkligheten (Flick, 
2015, s.25). Denna syn på verkligheten baseras på att sociala förhållanden är någonting 
som påverkar och skapas utifrån sociala samspel, samt befinner sig i ständig förändring 
(Bryman, 2011, s. 37). Konstruktionismen innebär således att en vision inte kan ses som 
slutgiltig (Gergen, 1985, s. 266). Svaren vi får i intervjuerna kommer bero på 
respondenternas syn på verkligheten och hur de upplever den. Vid analys är det viktigt 
att ta i beaktning att respondenternas verklighet beror på sociala faktorer och att svaren 
vi får under intervjuerna baseras på deras nuvarande sociala situation. 
 
Vi kommer att analysera och tolka vår data genom fysiska intervjuer där både känslor 
och intryck tas i beaktning. Vår studie syftar till att få en förståelse för våra 
respondenter och deras syn på verkligheten. Vi kommer därför inte kunna generalisera 
respondenternas svar.  
 

2.4 Hermeneutik som epistemologi 
I samhällsvetenskapen används hermeneutik som epistemologi. Det är en metod som 
används för att tolka människors handlingar. Teorin fokuserar på att spegla en 
förklaring av beteendet hos människor samt få en förståelse för detta beteende. 
(Bryman, 2011, s. 32). Hermeneutik handlar om att förstå och relatera till den miljö som 
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studien vill undersöka (Saunders et.al 2012, s. 137). En hermeneutiker ser således 
människan som aktiv (Johansson Lindfors, 1993, s. 43).  
 
Vi har valt att utgå ifrån hermeneutik i vår kunskapssyn. Detta för att kunna besvara vår 
problemformulering för att få en förklaring samt djupare förståelse. För att få en 
förståelse som senare kan kopplas till teorier behöver vi tolka respondenternas svar. 
Genom inspelade intervjuer kan vi lyssna på intervjuerna ett flertal gånger för att få 
utveckla förståelsen och förklaringen i hur respondenterna resonerar. Detta leder till att 
tolkningarna blir mer genomarbetade där analytiska paralleller kan kopplas till teorin. I 
vårt fall är hermeneutik som epistemologi ett givet val eftersom vi kommer att tolka 
respondenterna och det går inte att generalisera svaren.  
 

2.5 Angreppssätt 
För att finna ett samband mellan litteratur och empiri, har vi valt att utgå ifrån en 
kombination mellan deduktivt och induktivt angreppssätt. Det innebär att studien 
baseras på litteratur, som sedan bekräftas med empiri i form av de kvalitativa intervjuer 
som utförts (Bryman, 2011, s. 28). I vårt fall innebär detta att vi har valt att fånga vår 
problemformulering genom att utforma en intervjumall utifrån tidigare forskning. Vi 
kommer även koppla ihop de sammanställda svaren med lämplig litteratur vilket 
innebär att vi även kommer utgå utifrån ett induktivt angreppssätt. Att gå från litteratur 
till empiri och till litteratur igen innebär ett deduktivt samt induktivt angreppssätt för 
epistemologin hermeneutik (Johansson Lindfors, 1993, s. 60).  
 
Vidare har vi använt oss utav semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju 
innebär att vi som författare har förberedda frågor men även använder oss utav 
möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna (Bryman, 2011, s. 206). Vi ser det 
som stor fördel att vara väl förberedd med en uppsättning av formulerade frågor innan 
intervjutillfället, men även ta till vara på intervjutillfället och ställa följdfrågor samt 
försäkra oss om att både vi och respondenten förstår varandra.  
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3. Bakgrund 

3.1 Revisorns arbetsuppgifter, egenskaper och kompetens 
Enligt FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) kan revisorns roll beskrivas som en 
länk mellan intressenter och kunder. Med intressenter menas leverantörer, banker, 
potentiella investerare och andra parter som är intresserade att ta del av de rapporter 
som revisorn har i uppdrag att bekräfta med en tillförlitlig kvalitetsstämpel. De 
huvudsakliga arbetsuppgifterna för en revisor är därmed att granska de räkenskaper som 
finns i redovisningen samt granska hur organisationen förvaltas av styrelsen. (FAR, u. å. 
a).  
 
Att granska räkenskaperna innebär i praktiken att finna olika typer av revisionsbevis för 
att styrka att posterna i de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning. Innan granskningen påbörjas genomförs en riskanalys av kundens 
verksamhet och bransch, samt en granskning av den interna miljön hos företaget. Med 
den interna miljön menas olika processer som pågår i företaget och rutinerna för dessa. 
Detta kan till exempel ske genom intervjuer med personal och inspektion av interna 
dokument såsom processbeskrivningar. (Riksrevisionen, 2016). Granskningen av 
räkenskaperna kan ske på flera sätt. En analytisk granskning kan innebära att nyckeltal 
jämförs med liknande företag i samma bransch för att bedöma huruvida dessa siffror är 
rimliga eller inte, eller att jämföra poster från år till år. Granskning på detaljnivå kan 
innebära att ett antal transaktioner granskas närmare. Efter genomförd granskning 
upprättas revisionsberättelsen, som är slutprodukten av revisionen. Revisionsberättelsen 
kan vara ren eller oren, beroende på om revisorn hittat väsentliga fel som inte åtgärdats. 
Ett företag som till exempel varit sena med att betala sina skatter vid flertalet tillfällen 
får en oren revisionsberättelse. I arbetsuppgifterna ingår även en konsulterande roll då 
revisorn förväntas uppmärksamma och finna lösningar på olika svårigheter kunderna 
kan ställas inför (PwC, u. å). Detta innebär att revisorn bör vara social och 
tillmötesgående gentemot sina kunder, men samtidigt förhålla sig till de lagar och regler 
som finns. Revisionsmedarbetare arbetar vanligtvis revisionsteam, vilket gör att det är 
viktigt med samarbetsförmåga.  
 
Enligt ISA (International Standard on Auditing) 200 § A15 ska en revisor i sin yrkesroll 
visa prov på integritet, objektivitet, kompetens inom sitt yrkesområde, konfidentialitet 
och ett professionellt beteende. Enligt 20 § i Revisorslagen (2001:883) ska en revisor 
utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden. Kvaliteten på en revision påverkas bland annat av revisorns 
professionella skepsis och bygger på en professionell och oberoende bedömning 
(Knecher et. al, 2013 s. 386-388). Att det krävs professionell skepticism och kritisk 
bedömning för att upprätthålla kvaliteten på revisionen bekräftas även av Hurtt (2010, s. 
149-150), som menar att ett ifrågasättande sinne och en kritisk bedömning krävs för 
effektiv granskning och revisionsbevis. Om en revisor brister i sin professionella 
skepticism kan det innebära att revisorn inte samlar in och analyserar tillräckligt med 
revisionsbevis vilket skapar lägre kvalitet på revisionen. Knecher et. al (2013, s. 187) 
beskriver också hur revisionskvaliteten påverkas av revisorns kompetens. Kunskap och 
erfarenhet har enligt tidigare forskning visat sig ha en positiv inverkan på 
revisionskvalitet, till exempel när det kommer till kunskap om kunden och 
branscherfarenhet. Revisorer med specialisering mot olika typer av branscher tenderar 
att prestera bättre när det kommer till att finna fel, utvärdera den interna kontrollen hos 
kunden och identifiera risker etc. (Knecher et. al, 2013, s. 392) 
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Elder et.al är författarna till boken Auditing and assurance services. De menar att 
revision är en samling och värdering av bevis för att avgöra och rapportera till vilken 
grad uppgifterna i årsredovisningen stämmer överens med de fastställda kriterierna. 
Vidare menar författarna att en revision ska göras av en behörig och oberoende person. 
Med revisionsbevis menas all information som används av revisorn för att kunna avgöra 
i vilken grad den information som granskas stämmer överens med de kriterier som 
fastställts. Några av många revisionsbevis kan exempelvis vara kommunikation med 
externa parter, observationer som gjorts på företaget och annan dokumentation. (Elder 
et.al, 2010, s. 4-5). Revisorn bekräftar sitt oberoende inför varje revisionsuppdrag. Det 
innebär att revisorn inte har något eget intresse i företaget. 
 
Beroende på de risker en revisor ser inom branschen och företaget planeras revisionen. 
Målet är att utföra en tillräckligt utförlig revision till lägsta kostnad för kunden. För att 
hitta en lämplig nivå på antal nedlagda revisionstimmar görs en riskbedömning som 
innebär att revisorn utser ett väsentlighetstal som används som utgångspunkt under 
revideringen. En revision kan aldrig med hundra procents sannolikhet sägas vara 
korrekt. Därför sätts ett väsentlighetsbelopp som innebär att fel i årsredovisningen som 
inte överstiger detta väsentliga belopp anses som acceptabla. Detta eftersom de fel då 
inte påverkar intressenternas beslut eller syn på företaget. Om revisorn accepterar ett 
lägre väsentligt belopp baseras detta beslut på att revisorn vill vara mer säker på att 
årsredovisningen inte har väsentliga felaktigheter (Elder et.al, 2010, s.210). Oavsett 
väsentlighetstal är olagliga handlingar aldrig acceptabla. När revisorn bestämmer ett 
väsentligt belopp samt vilken post i balansräkningen detta belopp baseras på krävs en 
bra inblick i företagets verksamhet och vanliga risker i branschen. Revisorn tar även 
hänsyn till den interna kontroll som finns i företaget för att finna eventuella brister som 
bör tittas närmare på. Revisorns arbetslivserfarenhet är avgörande när denna bedömning 
görs. Två revisorer med samma erfarenhet kommer mest troligt sätta olika 
väsentlighetstal. Det är därför viktigt att revisorn använder välgrundade argument till 
varför och hur denne har tagit fram sitt väsentlighetstal. Hela revisionen grundas i att 
samla revisionsbevis för att en revision är utförd i tillräckligt stor utsträckning för att 
kunna uttala sig om att revisionsberättelsen är ren, det vill säga utan väsentliga fel.  
 

3.2 Revisorsassistenternas arbetsuppgifter och egenskaper  
Revisorsassistentens huvudsakliga arbetsuppgifter är att assistera den påskrivande 
revisorn. Grant Thornton skriver i en av deras anställningsansökningar att arbetet som 
revisorsassistent innebär att jobba i team med revisions-och rådgivningsuppdrag. De 
förklarar vidare att en revisorsassistent tidigt i karriären får en konsultativ roll gentemot 
kunderna vilket innebär kontakt med beslutsfattare såsom VD, styrelse och ägare där det 
krävs en social förmåga (Grant Thornton, 2017). Att arbeta i team är någonting som 
även tas upp av KPMG, som förklarar att arbetet som revisorsassistent innebär att skapa 
en uppfattning om sina kunder vad gäller både verksamhetens risker och möjligheter. 
KPMG menar att en revision innehåller allt ifrån intervjuer med företaget, granskning 
av processer samt granskning av siffror och finansiella rapporter. (KPMG, 2017). En 
revisorsassistent medverkar till att analysera de slutsatser som kunderna presenterar 
(PwC, 2017). Det är assistenten som lägger ned flest timmar på uppdraget för att hålla 
nere kostnaderna på granskningen. En påskrivande revisor kostar mer vilket innebär att 
assistenten stöttar den påskrivande revisorn med uppgifter som en påskrivande revisor 
anses vara för överkvalificerad för. 
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Revisorsassistenternas arbetsuppgifter varierar generellt beroende på hur länge de 
arbetat. Det vanliga är att assistenterna till en början granskar enklare balanskonton mot 
konkreta revisionsbevis, såsom kontot för checkräkning mot engagemangsbesked från 
banken. Allt eftersom tiden går utvecklas arbetsuppgifterna och övergår till granskning 
av mer avancerade konton. Revisorsassistenterna blir också med tiden mer involverade i 
hela revisionsprocessen och får bland annat mer ansvar när det kommer till planeringen 
av revisionen efter en tids arbete. (L. Backeström, personlig kommunikation, 26 april 
2017)  
 
Som tidigare nämnt rekryterar de stora revisionsbyråerna ett stort antal 
revisorsassistenter varje år. Genom att titta på aktuella jobbannonser har vi 
sammanställt vilka personligheter de största byråerna anser är viktiga för arbetet. 
Sammanfattningsvis söker byråerna efter drivna personer som har lätt för att samarbeta i 
team och förmåga att etablera förtroendefulla kontakter. De menar även att de söker en 
social och utåtriktad person som vill utvecklas och har god analytisk förmåga. Vissa 
revisionsbyråer nämner även att de ser det som meriterande om kandidaten till arbetet 
har IT-kunskaper inom exempelvis Excel. (EY, 2017., KPMG, 2017., PwC, 2017)  
 
3.2.1 Utbildning på jobbet 
Utöver teoretisk utbildning från universitetet krävs praktisk och teoretisk utbildning på 
en revisionsbyrå för att få skriva auktorisationsprovet (FAR, u. å. b). Första tiden som 
revisorsassistent består till stor del av grundläggande utbildningar. Dessa blir med tiden 
blir mer avancerade och syftar till att följa assistenternas utveckling för att nå 
auktorisation. FAR har på deras hemsida en utbildningsplan inför revisorexamen där det 
framgår hur många timmar respektive utbildningsområde omfattar (FAR, u. å. b). 
Utbildningen år 0-1 består av grundläggande kunskaper inom revision, skatt, moms och 
bokslutsredovisning. Nästkommande år består av fördjupade kurser inom tidigare 
nämnda områden, men även övriga ämnen såsom koncernredovisning och IFRS. 
Kunskapstester och förberedelsekurs inför revisorsexamen ges också. (FAR, u. å. b) 
 
Den praktiska utbildningen på en byrå ska pågå i minst tre år samt följa ett allsidigt 
utbildningsprogram som ger kunskap om revision i olika branscher. Den praktiska 
utbildningen innehåller även planering, utförande och rapportering och 
revisionsuppdrag och kvalificerad utredning. FAR menar även att särskild vikt ska 
finnas vid revisorns slutsatser, bedömningar samt etiska regler. (FAR, u. å. b) 
 

3.3 Civilekonomprogrammet och kursen Accounting Auditing and 
Control 
Civilekonomprogrammet är det mest flexibla ekonomprogrammet som går att välja på 
Umeå universitetet, där studenten efter ett basblock väljer sin egen inriktning utifrån 
valbart huvudämne och sedan en specialisering (Umeå universitet, 2017, a). En student 
som valt inriktning och specialisering mot redovisning har efter fyra år och 240 hp läst 
60 hp redovisningskurser. En kandidatexamen med inriktning mot redovisning 
resulterar i 30 hp redovisningskurser av totalt 180 hp, där den mest kvalificerade kursen 
i ämnet är Redovisning C.  
 
Enligt 9 §, kap 1 i Högskolelagen SFS (2006:173) ska en utbildning på avancerad nivå 
väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå 
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eller motsvarande kunskaper. Vidare ska utbildningen på avancerad nivå utveckla 
studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla 
förmågan för komplexa företeelser, frågor och situationer, samt utveckla studenternas 
förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet. 
 
På Umeå universitet erbjuds, bland andra, kursen Accounting Auditing and Control på 
avancerad nivå. Denna kurs går mot inriktningen redovisning och revision och ges i sin 
helhet på engelska. I Appendix 2 finns hela kursplanen bifogad, där bland annat 
lärandemål och form av examination framkommer. Momenten i kursen Accounting 
Auditing and Control examineras i huvudsak genom obligatoriska grupparbeten och 
seminarier samt individuella skriftliga tentamensprov. Efter dessa examinationer 
förväntas studenten ha de kunskaper som framgår i lärandemålen. Alla studenter har 
tillgång till kurshemsidan och sluttentamen under momenten ska omfatta lärandemålen. 
Kursen består av fyra delmoment där varje moment motsvarar 7,5 högskolepoäng. 
Dessa beskrivs nedan utifrån kursplanen som gällde höstterminen 2016 och våra egna 
erfarenheter från när vi genomförde Accounting Auditing and Control samma 
tidsperiod. 
 
Kursen är tillgänglig för samtliga som innehar de kurser som tas upp i 
behörighetskraven i kursbeskrivningen (Se Appendix 2). Antalet platser på kursen 
varierar varje år beroende på söktryck, tillgång till lärare och institutionens 
utbildningsuppdrag. Antagningstal höstterminen 2016 var 60 stycken och inför 
höstterminen 2017 siktar Umeå Universitet på 60 igen. Antalet registrerade studenter 
var 54 stycken höstterminen 2016. (G. Taube Lyxzen, personlig kommunikation, 27 
april, 2017). Kursen är även möjlig att läsa för studenter med lärosäten i andra länder än 
Sverige. Av de registrerade studenterna höstterminen 2016 var cirka 18 antingen 
utbytesstudenter eller internationella masterprogram studenter. (G. Taube Lyxzen, 
personlig kommunikation, 27 april, 2017) 
 

3.3.1 Advanced financial statement analysis and valuation 
Första momentet är Advanced financial statement analysis and valuation som handlar 
om värdering av företag och dess aktier. För att underlätta värdering och 
prognostisering av företagen ska studenterna under momentet bland annat lära sig att 
analysera företags finansiella rapporter vilket gör företagsstrategierna tydligare och 
uppskatta framtida utdelningar samt kassaflöden. En introduktion av akademiskt 
förhållningssätt, såsom hur referenser skrivs, finns också med i kursplanen för 
momentet. (Umeå universitet, 2017, c). Momentets upplägg innefattar uteslutande 
lärarledda föreläsningar samt ett individuellt test om akademiskt förhållningssätt som 
genomförs via internet. Momentet avslutas med en individuell skriftlig examination 
vilken betyget baseras på.  
 

3.3.2 Advanced management accounting 
Andra momentet Advanced management accounting behandlar uteslutande 
ekonomistyrning. Studenterna ska under momentet lära sig vikten av att identifiera 
företags värdedrivare för att kunna öka företagets värde och på så sätt aktieägarnas 
välstånd (Umeå universitet, 2017, c). Andra momentet avslutas med en individuell 
skriftlig tentamen men examinering sker också genom två obligatoriska case-arbeten 
och ett litteraturseminarium. Case-arbetena genomförs i grupper om tre till fyra 
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studenter där varje grupp tilldelas samma case som sedan, med hjälp av föreläsningar 
och kurslitteratur, ska lösas skriftligt. Arbetena skickas in till ansvarig lärare och 
diskuteras sedan under seminarier där tre till fyra grupper deltar. Litteraturseminariet 
baseras på en vetenskaplig artikel som även den görs i grupp. Arbetet lämnas in som en 
skriftlig rapport till läraren för att sedan redovisas muntligt. Dessa grupparbeten samt 
den individuella skriftliga tentamen är examinerande. Momentet innehåller också 
lärarledda föreläsningar.  
 

3.3.3 Advanced financial accounting 
Advanced financial accounting behandlar IFRS-standarder. Med hjälp av dessa syftar 
momentet bland annat till att lära studenterna att lösa avancerade redovisningsproblem 
samt utvärdera och kritisera standarderna med hjälp av olika redovisningsprinciper 
(Umeå universitet, 2017, c). Momentets undervisningsmetoder består av lärarledda 
föreläsningar samt tre case-arbeten som genomförs gruppvis. Samtliga grupper tilldelas 
samma case, som sedan ska lösas med hjälp av lämpligt IFRS-regelverk och andra 
informationskällor. Lösningarna diskuteras sedan i seminariegrupper. Momentet 
avslutas med ett case som löses gruppvis och redovisas muntligt. Dessa grupparbeten 
tillsammans med en individuell skriftlig tentamen utgör momentets examination och är 
således betygsgrundande. 
 

3.3.4 Advanced auditing 
Det fjärde momentet behandlar ämnet revision och syftar till att ge studenterna både 
teoretisk och praktisk kunskap i ämnet. Olika processer i revisionsarbetet behandlas, 
samt revisorns oberoende och andra etiska frågor som har med yrket att göra. (Umeå 
universitet, 2017, c). Advanced auditing innehåller likt föregående moment 
föreläsningar. Dessa är dels ledda av universitetsanställda lärare, men hålls till lika stor 
del av en yrkesverksam revisor. Momentet innehåller två grupparbeten i form av case 
samt ett litteraturseminarium. Samtliga grupper blir tilldelade case som ska lösas med 
hjälp av information från föreläsningar och kurslitteratur. Studenterna uppmuntras även 
att leta upp väsentlig information på egen hand. Lösningarna diskuteras sedan i 
seminariegrupper. Litteraturseminariet baseras på ett antal vetenskapliga artiklar som 
sammanfattas och analyseras gruppvis. En av dessa sammanfattningar redovisas 
muntligt av respektive grupp i ett avslutande seminarium. Dessa grupparbeten samt en 
avslutande individuell skriftlig tentamen utgör examinationen för momentet. Advanced 
Auditing innehåller även två obligatoriska workshops hållna av yrkesverksamma 
revisorer. Dessa är obligatoriska för att få betyg. Första workshopen behandlar bland 
annat väsentlighetstal och riskanalys medan den andra tar upp intern kontroll. Dessa 
workshops genomförs i affärssystem som används i praktiken.  
 

3.3.5 Skillnad mellan undervisning på C- respektive D-nivå 
En civilekonom med kandidatexamen från Umeå universitet med inriktning mot 
redovisning och revision läser redovisning som högst på c-nivå. Redovisning C omfattar 
totalt 15 hp och innehåller redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv 
samt koncernredovisning. Första momentet behandlar redovisningsteorier för 
framförallt större bolag samt metodik vid koncernredovisning. Momentet behandlar 
framförallt redovisningsregler som finns i IAS/IFRS men även de svenska K1-K3 
reglerna. Andra momentet handlar om framtagande av en koncernredovisning. Även ett 
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avsnitt om revision ingår i kursen Redovisning C. Denna introduktion behandlas via 
föreläsningar och ett case som handleds av en yrkesverksam extern revisor, där 
bedömning av risk och väsentlighet introduceras. (Umeå universitet, 2017, d)  
 
I en jämförelse som gjorts av FSR för Accounting Auditing and Control på D-nivå och 
Redovisning C kan vi konstatera att den avancerade kursen innehåller FSR med 
betoning på analys, kritiskt granskande, diskussioner och utvärderingar, vilket går i linje 
med Högskolelagen. Redovisning C har istället mer tyngdpunkt på att redogöra för och 
tillämpa olika metoder och teorier, även om analys ingår i de förväntade studieresultaten 
även på denna nivå. I kursplanen för Accounting Auditing and Control går det även att 
utläsa de förväntade generiska kunskaperna som studenterna ska ha uppnått efter 
genomförd kurs. Generiska kunskaper är allmänna sådana som går att tillämpa i olika 
situationer och yrken (Umeå universitet Karriärcenter, u.å.). Exempel på sådana 
kunskaper är analytisk samt kritisk förmåga, kommunikationsfärdigheter, samt 
teknikhantering (Umeå universitet Karriärcenter, u.å.) Kursplanerna för Accounting 
Auditing and Control och Redovisning C finns bifogade i Appendix 2 och 3. 
 

3.3.6 Sammanfattande tabell Accounting Auditing and Control 
Tabellen syftar till att ge en översiktlig bild av momenten och dess innehåll, 
undervisningsmetoder, litteratur samt examinationsformer.  
 

Moment Innehåll Undervisning Litteratur Examinationsform 

Advanced 
financial 
statement 
analysis and 
valuation 

Värdering och 
prognostisering av 
företag 

Lärarledda 
föreläsningar 

- Financial 
statement 
analysis and 
security 
valuation 
- Vetenskapliga 
artiklar om 
sammanlagt ca 
40 sidor 

Internetbaserat 
deltest, individuell 
skriftlig tentamen 

Advanced 
management 
accounting 

Internredovisning, 
ekonomistyrning 

Lärarledda 
föreläsningar, 
case-arbeten i 
grupp, 
seminarier, 
muntlig 
redovisning i 
grupp 

- Cost 
management: a 
strategic 
emphasis 
- Vetenskapliga 
artiklar om 
sammanlagt ca 
50 sidor 

Individuell skriftlig 
tentamen, case-
arbeten i grupp 

Advanced 
financial 
accounting 

IFRS-regelverk Lärarledda 
föreläsningar, 
case-arbeten i 
grupp, 
seminarier, 
muntlig 
redovisning i 
grupp 

- IFRS 
Essentials 
- Vetenskapliga 
artiklar om 
sammanlagt ca 
100 sidor 

Individuell skriftlig 
tentamen, case-
arbeten i grupp 
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Advanced 
auditing 

Grundläggande 
revision 

Lärarledda 
samt 
revisorsledda 
föreläsningar, 
case-arbeten i 
grupp, 
seminarier,  m
untlig 
redovisning i 
grupp, 
revisorsledda 
workshops 

- Auditing & 
assurance 
services 
- Vetenskapliga 
artiklar om 
sammanlagt ca 
100 sidor 

Individuell skriftlig 
tentamen, case-
arbeten i grupp 

Tabell 1 - Sammanfattande tabell över kursen Accounting Auditing and Control 
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4. Litteraturgenomgång  

Detta avsnitt redogör för den litteratur vi bedömer är relevant för studien. Kapitlets 
början ger en litteraturgenomgång från tidigare forskning, och därefter dras paralleller 
till vår studie. Avsnittet belyser litteratur som behandlar ämnen såsom; generiska- och 
ämnesspecifika kunskaper, revisionsundervisning, förväntningar på yrket, studenters 
revisionskunskaper, inlärningssätt, undervisningstekniker, examination och motivation. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell för att ge en lättöverskådlig bild av 
litteraturens innehåll. 
 

4.1 Utbildning och karriär för en civilekonom  
Civilekonomerna är förbundet för svenska ekonomer. De har under 2015 plockat fram 
en rapport som berättar om arbetssituationen för civilekonomer som tog examen 2011. 
Detta är den senaste rapporten på Civilekonomernas hemsida och den syftar till att 
plocka fram aktuell information om Sveriges ekonomiutbildningar och övergången 
mellan studierna och arbetslivet. (Civilekonomerna, 2015, s.1)  
 
Studien utfördes genom en enkätundersökning på 23 av Sveriges totalt 25 lärosäten som 
erbjuder ekonomisk utbildning på universitetsnivå, därav även Umeå universitet 
(Civilekonomerna, 2015, s. 2-5). Genom dessa enkätundersökningar visade det sig att 
det är vanligast att ekonomistudenter tar en kandidatexamen. Resultatet visar att 
fördelningen i Sverige mellan magister- och kandidatexamen bestod av 34 respektive 44 
procent och därmed var gruppen med kandidatexamen störst (Civilekonomerna, 2015, s. 
8). Enligt respondenterna i studien var personliga egenskaper tillsammans med 
akademisk examen de viktigaste faktorerna för att få sitt första arbete. Därefter ansågs 
även goda referenser och tidigare arbetslivserfarenhet som meriterande 
(Civilekonomerna, 2015, s. 15). Rapporten visar även att nyutexaminerade 
civilekonomer jobbar i storstäderna, varav 36 procent svarade att de arbetar i 
Stockholms län. Den näst vanligaste arbetsorten för en civilekonom är Västra Götalands 
län med 15 procent. Enligt enkätundersökningen arbetar fem procent i Västerbotten. 
(Civilekonomerna, 2015, s. 17). När det kommer till nyttan av utbildningen i arbetslivet 
anser 28 procent att de har mycket stor nytta och drygt 42 procent ganska stor nytta. 
Utbildningen hade varken gjort till eller från anser 19 procent, mindre nytta anser 9 
procent och två procent anser att utbildningen inte varit till någon nytta alls. Detta 
resultat avspeglar samtliga ekonomer oavsett inriktning, men bland företagsekonomerna 
med magisterexamen svarade nästan 40 procent att de hade mycket stor nytta och drygt 
40 procent att de hade ganska stor nytta av sin utbildning. Ekonomer med 
kandidatexamen såg annorlunda på detta. Där svarade drygt 10 procent att de hade 
mycket stor nytta av sin utbildning och 40 procent att de hade ganska stor nytta av sin 
utbildning. (Civilekonomerna, 2015, s. 31-32)  
 
Arrow har skrivit artikeln Higher education as a filter, vilken handlar om screening-
teorin, eller filter-teorin som han också kallar den. Teorin går i linje med vissa 
sociologers syn på utbildning och förklarar att en examen i första hand signalerar en 
persons förmåga att prestera, snarare än ett mått på vad denne kan kunskapsmässigt. 
Vidare beskrivs att ekonomer vanligen menar att personer med högre utbildningsgrad är 
effektivare i sitt arbete och denne har således ett högre värde för arbetsgivaren. 
Utbildningsväsendet menar att universitet, förutom att lära ut konkret kunskap, handlar 
om att lära ut förmågor såsom social förmåga, punktlighet och att utföra de uppgifter 
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som tilldelas och att dessa förmågor är minst lika viktiga som informationen som lärs ut. 
Arrows screening-teori skiljer sig från dessa, men går inte emot dem. Screening-
modellen menar att utbildningen snarare handlar om ett sätt för individer att flagga för 
sina förmågor, vilket i sin tur sänder signaler åt arbetsgivarna. (Arrow, 1973, s. 193-
194).  
 

4.2 Generiska samt ämnesspecifika kunskaper inom redovisnings- och 
revisionsutbildning 
Generiska kunskaper när det kommer till redovisnings- och revisionsundervisning är ett 
omdiskuterat ämne som berörts av ett antal forskare (Crawford et. al (2011), 
Abhayawansa et. al (2017), Jackling och De Lange (2009) etc.). Författarna till artikeln 
Generic Skills in Audit Education har observerat färdigheter som är önskvärda både hos 
arbetsgivare som vill rekrytera samt hos studenter som söker arbete inom redovisning 
och revision i Storbritannien. Studien behandlar utbildning på avancerad nivå och vilka 
generiska kunskaper som studenterna besitter. Undersökningen är baserad på 
enkätundersökningar som syftar till att undersöka vilka kunskaper de som arbetar med 
redovisning och revision anser att universitet ska lära ut, vilka egenskaper dessa 
respondenter anser är viktiga för studenter att tillgodogöra sig samt färdigheter 
akademiker tror att arbetsgivare kräver. Crawford et. al menar även att det under de 
senaste åren visat sig att studenter över hela världen inte bara har ett behov av 
ämnesspecifika kunskaper, utan även generiska kunskaper i samband med anställning. 
Det innebär att en student förväntas delta praktiskt i undervisningen och på så sätt skapa 
ett livslångt lärande och utveckla generiska kunskaper. (Crawford et.al. 2011, s. 115) 
 
Teknikutvecklingen gör att revisionsbyråerna idag kan utföra många av de 
arbetsuppgifter som förr krävde en erfaren auktoriserad revisor med hjälp av 
dataprogram och mindre erfaren personal, vilket gör att revisorsrollen får ett större 
fokus på rådgivning och konsultation. Detta ställer således högre krav på de generiska 
kunskaperna hos revisorerna. Crawford et.al förklarar vidare att generisk kunskap 
innebär skicklighet som inte är ämnesspecifik men som är önskvärd vid anställning. 
Inom revisionsbranschen är det väldigt viktigt att erhålla en generisk skicklighet för att 
kunna konkurrera på marknaden. De menar att en revisor behöver specialkunskap inom 
en viss bransch och även generiska kunskaper. De generiska kunskaperna gör det 
möjligt för en revisor att tillämpa sina specialkunskaper till ytterligare en nivå och på så 
sätt få med hela bilden av en klient, bransch, strategi eller organisation. (Crawford et.al. 
2011, s. 117).  
 
Vidare förklarar författarna hur de ser på skillnaden mellan kunskap på grund- och 
avancerad nivå. Utbildningar innehåller vanligtvis en allmän grundutbildning i 
redovisning. Avancerad nivå däremot kräver färdigheter som handlar om en djupare 
förståelse. Detta uppnås genom case-studier, diskussion, analys samt förståelse för 
revisionsmiljön. (Crawford et.al. 2011, s. 121). Detta stämmer bra överens med de 
kunskaper som ska uppnås på avancerad nivå enligt Högskolelagen som tidigare 
nämnts.  
 
Johnson et. al har på uppdrag av revisionsavdelningen på The American Accounting 
Association gjort en kvantitativ undersökning av revisions- och assurancekurser i USA, 
Kanada och ett antal andra länder. Denna undersökning har genomförts under åren 
2000-2001 och resultaten har sedan jämförts med undersökningar gjorda i slutet av 
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1980-talet till och med början av 1990. (Johnson et. al, 2003, s. 241). Undersökningen 
visar att till de vanligaste ämnena som tas upp på grundnivå rör revisionsplanering, 
intern kontroll, revisionsbevis, väsentliga lagar och standarder och revisionsberättelser. 
När det kommer till finansiell revision på avancerad nivå ser de vanligaste ämnena att ta 
upp ut på liknande sätt. (Johnson et. al, 2003, s. 251). Dessa områden ligger väldigt nära 
de lärandemål som hör till kursplanen i Advanced Auditing (se Appendix 2), vilket 
indikerar att undersökningen fortfarande är aktuell trots att den genomförts i början av 
2000-talet.  
 
I artikeln konstaterar Johnson et. al att kurserna i auditing har utvecklats mycket med 
tiden, främst när det kommer till undervisningsmetoder. Från slutet av 1980 till början 
av 1990 har användandet av presentationer samt grupparbeten, case och andra typer av 
inlämningsuppgifter ökat. Utbildningarna har även börjat beröra ämnen som rör 
bedrägeri och teknik som blivit mer angelägna med tiden. Johnson et. al konstaterar 
också att utvecklingen av revisionsutbildningen inte hinner med den utveckling som 
yrket genomgår. Det är vanligt att utbildningar med inriktning på redovisning endast 
innehåller en kurs i revision, vilket enligt Johnson et. al är för lite i relation till de krav 
som ställs inom revisionsyrket. (Johnson et. al, 2003, s. 262-263). Accounting Auditing 
and Control är, som tidigare nämnt, det första momentet på civilekonomprogrammet vid 
Umeå universitet som i sin helhet berör revision och behandlas i det sista av totalt fyra 
moment. Det innebär att en person som går ut från Umeå universitet har studerat 7,5 hp 
av totalt 240 hp inom ämnet revision.  
 
Slutligen rekommenderar författarna till studien ansvariga att utveckla kurserna i 
revision, främst för att studenterna ska få en förståelse för den påverkan tekniken har för 
yrket samt hur yrket kan komma att påverkas i framtiden. Svårigheten ligger dock i att 
hitta en balans mellan ämnen som är aktuella för tillfället och det som ses som klassisk 
information att lära ut. (Johnson et. al, 2003, s. 262-263). 
 
Phillips och Crain (1996, s. 21) tar i artikeln “Job duties and responsibilities in public 
accounting: are students expectations realistic?” upp hur studenters orealistiska 
förväntningar på ett framtida yrke inom redovisning leder till negativa effekter för såväl 
studenterna själva som revisionsbyråerna. De berör också universitets- och 
högskoleutbildningarnas ansvar i detta. Felaktiga uppfattningar om yrket kan leda till att 
studenterna själva inte känner sig nöjda med sitt arbete då förväntningarna inte infrias 
och det blir också kostsamt för revisionsbyråerna genom hög personalomsättning och 
låg effektivitet bland de anställda (Phillips och Crain, 1996, s. 25). Genom en 
kvantitativ studie genomförd på universitet i södra USA kommer författarna bland annat 
fram till att en majoritet av studenterna inte vet att ett arbete inom redovisning skulle 
innebära tidrapportering och generell redovisning såsom upprättande av finansiella 
rapporter eller revidering av dessa (Phillips och Crain, 1996, s. 22-24). Resultatet av 
studien indikerar att universitets- och högskoleutbildningar måste ge studenter mer 
realistiska förväntningar på ett framtida yrke inom redovisning, förslagsvis genom nya 
undervisningsmetoder såsom case-arbeten och simuleringar av verkliga situationer. 
Universiteten bör också uppmuntra studenterna att engagera sig i föreningar som arbetar 
med redovisning för att få mer insyn i praktiska arbetsuppgifter. Även revisionsbyråerna 
har del i detta genom att mer aktivt delta i seminarier och föreläsningar samt meddela 
rekryteringsavdelningarna att vara tydliga med hur första tiden som anställd ser ut. 
(Phillips och Crain, 1996, s. 25) 
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Jackling och De Lange (2009, s. 369) introducerar artikeln “Do Accounting Graduates’ 
Skills Meet The Expectations of Employers? A Matter of Convergence or Divergence” 
med att förklara hur globalisering och teknikutveckling har resulterat i en annan 
yrkesroll för revisorer vilket medfört ändrade kompetenskrav. Författarna menar att 
utbildningar inte lär studenterna det som är nödvändigt för yrket och hänvisar till 
tidigare studier som kommit fram till att till efterfrågade färdigheter hos framtida 
företagsledare är tekniska kunskaper som kan användas inom många områden samt 
etiska, professionella och generiska kunskaper (Jackling och De Lange, 2009, s. 370). 
Nyare forskning menar att de generiska kunskaperna blivit allt viktigare för 
revisionsyrket och att utbildningarna inte ger studenter de förmågor som efterfrågas 
inom ledarskap, kommunikation och teamwork (Jackling och De Lange, 2009, s. 371). 
Jackling och De Lange (2009, s. 373) hänvisar till tidigare studier som observerat en 
mindre efterfrågan på redovisningskurser till följd av det o-uppdaterade kursplanerna. I 
artikeln har en kombination av kvalitativ och kvantitativ undersökning i Australien 
gjorts, där författarna fokuserat på hur studenterna uppfattat att deras utbildning gett 
dem generiska kunskaper och andra kunskaper, vilka färdigheter arbetsgivare tycker är 
de viktigaste färdigheterna hos anställda och slutligen hur väl dessa överensstämmer 
(Jackling och De Lange, 2009, s. 373-374). Resultatet av studien visar att arbetsgivare 
tycker att generiska egenskaper såsom att kunna arbeta i grupp samt kommunikations- 
och ledarskapsfärdigheter är de viktigaste färdigheter för anställda, vilket inte stämmer 
överens med det studenterna tycker att de huvudsakligen får lära sig under utbildningen. 
Undersökningen visar inte att andra kunskaper inom redovisningsområdet är oviktiga, 
men att det slutligen är de generiska kunskaperna som skiljer arbetssökanden från 
varandra. (Jackling och De Lange 2009, s. 377). Ett av förslagen författarna kommer 
med i slutet av artikeln skulle innebära att universiteten fokuserar mer på att lära ut 
generiska kunskaper och att revisionsbyråerna i ett andra steg sedan får utbilda 
studenterna i kunskaper väsentliga för revisionsyrket (Jackling och De Lange 2009, s. 
381). 
 
Ovan nämnda teorier är relativt överens vad gäller revisionsutbildningen och dess 
utvecklingsområden i form av bland annat praktisk utbildning och case-studier. En 
nyligen publicerad debattartikel skriven av Helena Adrian (auktoriserad revisor och 
lärare) i tidningen Balans menar att Svenska ekonomistudenter i allmänhet är dåliga på 
revision då de saknar grundläggande kunskaper i revision och de internationella 
revisionsstandarderna (Balans, 2017). Författaren H. Adrian förklarar vidare att många 
nyutexaminerade studenter har en lång teoretisk utbildning men saknar praktisk 
erfarenhet inom revision och många gånger saknar helt utbildning i revision. De 
studenter som läst revision har i de fall studerat en kort kurs vilket författaren menar 
inte ger någon större kunskap om vare sig innebörden eller innehållet i international 
Standards on Auditing, även förkortat ISA. Författaren H. Adrian förklarar att hon 
samtalat med övriga länder kring svårigheten att hämta kunskap om ISA eftersom hon 
påstår att denna standard är tråkig att läsa. Författaren och de parter hon diskuterat med 
är överens om att länder som studerar ISA på universitetet får det enklare i början av sin 
revisionskarriär eftersom de redan är insatta i regelverket. (Balans, 2017) 
 

4.3 Inlärning  
Då studien huvudsakligen syftar till att utveckla kursen Accounting Auditing and 
Control är det av värde för undersökningen att benämna litteratur kring studenternas 
inlärning. David A Kolbs Experiential Learning Theory (ELT) menar att kunskap är 
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erfarenheter som bearbetats. Teorins bas består av fyra lärofaser, eller strategier, där 
varje fas representerar ett sätt att lära. Kolb menar att alla bär på de olika strategierna 
men att våra personligheter styr vilken eller vilka vi föredrar att använda oss av i olika 
situationer. Beroende på grupp kan individer tillhöra, eller ligga närmare, olika 
lärostilar. Detta innebär att man som person inte besitter en viss stil i alla situationer. 
Faserna, eller strategierna, ser ut som följande: 
Konkret upplevelse - Då någonting upplevs 
Reflekterande observation - Upplevelsen bearbetas och jämförs med tidigare 
upplevelser 
Abstrakt begreppsbildande - Begrepp, hypoteser och teorier bildas som kan påverka 
framtida handlande 
Aktivt experimenterande - Begrepp, hypoteser och teorier testas genom handlande. Nytt 
varv påbörjas. (Marke och Cesarec, 2007, s. 12-13) 
 
Ingen av faserna kan sägas vara det första, olika individer föredrar att påbörja 
lärandeprocessen på olika sätt. De olika inlärningsstilarna kan benämnas som följande; 
reflektiv, teoretiker, pragmatiker och aktivist. (Studiefrämjandet, u.å.). 
 

 
Figur 1 - Kolbs lärostilar 
 
Aktivister lär sig mest genom praktiska experiment och uppgifter, helst tillsammans 
med andra. Ofta är de sociala personer som har lätt att arbeta tillsammans med andra 
och som hellre litar på gruppmedlemmarnas upplevelser snarare än teori och analys. 
Gruppen är risktagare och löser problem genom att försöka med olika metoder till det 
fungerar (Marke och Cesarec, 2007, s. 14). Lämpliga undervisningsmetoder för 
aktivister är grupparbeten som innefattar diskussion och problemlösning 
(Studiefrämjandet, u.å.).  
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Teoretiker tänker mer logiskt och förnuftigt, vilket innebär att de föredrar självstudier 
och föreläsningar snarare än praktiska uppgifter. Denna grupp är inga risktagare. 
Förståelse och säkerhet prioriteras högt vilket innebär att bedömningar baserade på 
personliga erfarenheter snarare än teori känns obehagliga. Teoretiker är ofta 
perfektionister som gillar att utgå ifrån teorier och modeller. (Studiefrämjandet, u. å.) 
 
Reflekterande personer är eftertänksamma och fattar helst beslut baserade på grundliga 
observationer. Denna grupp lär sig mest genom att observera, se, höra och känna och 
lyssnar helst på andras åsikter innan de framför sina egna om de är i grupp. Reflektiva 
tycker inte om att stå i centrum och är eftertänksamma i sitt agerande. Denna grupp 
föredrar lärarledda föreläsningar eller arbeten med tydliga instruktioner och 
handledning. Att sitta som åskådare vid diskussioner eller rollspel passar också. 
(Studiefrämjandet, u. å.)  
    
Pragmatiker föredrar att få tillämpa teori och idéer i praktiska situationer (Marke och 
Cesarec, 2007, s. 15). Tålamod är inte deras starkaste sida och problem ses som 
utmaningar då pragmatiker är kreativa personer. Denna grupp föredrar workshops, case 
och liknande som grundar sig i praktiska projektarbeten där ett aktivt deltagande är en 
förutsättning för att lära sig. (Studiefrämjandet, u. å.) 
 
Adler och Milne har skrivit en artikel gällande redovisnings- och revisionsstudenter och 
deras inlärning. Studien baseras på en enkätundersökning där respondenterna är 
ekonomistudenter på en högre nivå. Adler och Milne menar att studenter får livslångt 
lärande genom att undervisningen aktivt fångar deras engagemang. Enligt artikeln anser 
pedagoger att det är en viktig ingrediens för att lära sig och utvecklas i arbetet. Praktiska 
och problembaserade uppgifter anses viktiga, och skulle på så sätt skapa ett effektivt sätt 
att ge studenter rätt kompetens som eftersöks på revisionsmarknaden. (Adler och Milne, 
1997, s. 191). Utifrån enkätundersökningen visade insamlad data att 80-90% av 
respondenterna instämde att utbildningen med fördel bör innehålla mer övningar i form 
av kommunikation, både muntlig och skriftlig sådan. De menar även att utbildningen 
bör innehålla ett mer intellektuellt lärande och problemlösande lärande där det handlar 
om att förstå problemet. Lärare inom redovisning i USA och Nya Zeeland är enligt 
studien mestadels positiva till att utveckla utbildningen, men visar även på att ett flertal 
lärare inte känner sig villiga att göra det. Orsaken till att vissa lärare inte är benägna att 
ändra sina undervisningsmetoder från mer traditionella till mer praktiska och 
handlingsinriktade metoder, kan exempelvis vara att det krävs mer tid och engagemang 
från läraren. (Adler och Milne, 1997, s.192). Vidare i artikeln Adler och Milne (1997, s. 
194) citeras Frazer (1992, s. 56) på följande sätt:  
 
‘’ Learning is not just about absorbing (remembering and understanding) knowledge; 

much more it is about developing positive attitudes and useful skills. . . Effective 
learning induces curiosity, self-confidence and self-awareness with respect to 

knowledge and how that knowledge is acquired and applied.’’ 
 
Artikeln “Audit education for future professionals: perceptions of New Zealand 
auditors” handlar om utbildningen av blivande revisorer. Syftet är att studera studie- och 
undervisningstekniker samt egenskaper och kunskaper som är värdefulla för blivande 
revisorer i deras arbete. Artikeln är skriven ur framtida arbetsgivares synvinkel. 
(Chaffey et. al 2011, s.153) 
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Undervisningen av blivande revisorer sker i revisions- respektive redovisningsämnen 
där regler och lagar, redovisning och etik lärs ut. Svårigheten i att utveckla en kursplan 
mot revision är att hitta rätt balans när det kommer till insikt om yrket, fakta och 
färdigheter som är till gagn i det framtida yrkeslivet. (Chaffey et. al, 2011, s. 154). 
Tidigare studier har visat att åsikterna går isär när det kommer till revisionsutbildning 
då vissa efterfrågat mer praktiska, andra mer teoretiska inslag. Det finns också parter 
som menar att skillnaden mellan undervisningen och det revisorer gör i det dagliga 
arbetet går för mycket isär. (Chaffey et. al, 2011, s. 155).  
 
Slutsatserna av den kvantitativa studien är att det kan vara fördelaktigt, framförallt för 
mindre städer, att anställa revisorer med praktiska färdigheter som kan leva upp till de 
krav som ställs från den lokala miljön. Handlar det om ett samhälle med företagsanda 
skulle det kunna handla om färdigheter såsom kommunikation och samarbets- samt 
beslutsförmåga. Vidare beskrivs att aktuella case som går att förankra i den lokala 
miljön skulle kunna vara aktuella att införa utan att kursplanen behöver ändras. Resultat 
av studien tillsammans med tidigare forskning visar att praktiskt lärande såsom 
datorövningar och case-studier är efterfrågade hos revisorerna. Studien visar också att 
verksamma revisorer anser att det är viktigt att man lär sig om vad yrket egentligen 
innebär. Föreläsningar och lärarledda föreläsningar leder inte till den vetskapen, medan 
etiska dilemman istället skulle kunna exemplifiera olika situationer revisorer dagligen 
kan utsättas för och ge en större förståelse för yrket. Otraditionella lärandemetoder kan 
vara att föredra när det kommer till vissa områden, trots att de ofta är dyrare än 
traditionella. (Chaffey et. al, 2011, s. 176). Otraditionella lärandemetoder är metoder 
som engagerar studenterna att aktivt delta i och reflektera i lärandet. Case-studier och 
rollspel är ett exempel på sådana metoder som gör att studenter använder förvärvad 
kunskap i praktiska situationer och detta sägs bidra till en djupare kunskap och 
förbättrad kommunikationsförmåga (Chaffey et. al, 2011, s. 159-160). Detta styrks även 
av Crawford et.al (2011, s.121) som menar att studenterna gynnas av grupparbeten och 
praktisk inlärning.  
 

4.4 Examination 
För att utveckla kursen Accounting Auditing and Control har även litteratur gällande 
examination tagits i beaktning. Examination är ett sätt att mäta studentens kunskaper 
utifrån de lärandemål som finns i kursplanen. Det påvisar både inlärnings- och 
undervisningskvaliteten och handlar därmed inte bara om betygsättning (Ramsden 2003 
s. 177). Som tidigare nämnt examineras studenter som läser Accounting Auditing and 
Control vid Umeå universitet i huvudsak via salstentamen. 
 
Kursverkstaden är ett projekt som utformats av lärare på olika universitetssäten. Detta 
har resulterat i en rapport som beskriver olika typer av examinationer samt dess för-och 
nackdelar. Utvecklingen av denna kursverkstad påbörjades då myndigheten för 
Nätverkande och Samarbete inom Högre Utbildning (NSHU) beviljade detta 
webbaserade kvalitetsstöd för arbetet kring lärandemål, examination och läraktiviteter. 
Författarna menar att examination syftar till att skapa förutsättning för läraren att ge 
studenterna ett rättvist betyg utifrån studenternas kunskaper och kursens lärandemål. 
Utöver grunden för ett rättvist betyg ger examination ett tillfälle för studenter att lära sig 
ännu mer. (Stockfors et. al, 2010, s. 2) 
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Vidare förklarar kursverkstaden att salstentamen är en traditionell examinationsform där 
studenterna enskilt besvarar frågor utan hjälpmedel, eller med begränsade hjälpmedel 
samt under övervakning av skrivvakt. (Stockfors et. al, 2010, s. 4). Under Accounting 
Auditing and Controls tredje moment Advanced financial accounting används 
exempelvis hjälpmedel såsom böcker innehållande IFRS-regelverk och standarder samt 
miniräknare. Salstentamen är en examinationsform som ifrågasatts eftersom den påstås 
uppmuntra till ytinlärning och memorering av fakta. Läraren kan testa studentens 
djupinlärning, förståelse och analys genom väl genomtänkta frågeformuleringar. Rent 
pedagogiskt betraktats salsskrivningar med ett visst tvivel. De menar, som tidigare 
nämnt, att det allt för ofta uppmuntrar till ytinlärning, vilket resulterar i att studenterna 
relativt snart efter kursens avslut glömmer bort det som de precis lärt sig. Om så är fallet 
får studenterna ingen hjälp av examinationen för att uppnå en djupare förståelse och 
högre kunskapsnivå. En fördel med salstentamen är att det minskar risken för fusk samt 
är en välbekant examinationsform för de flesta studenter. Salstentamen ger dock 
möjlighet till djupinlärning ifall uppgifterna är väl genomtänkta. (Stockfors et. al, 2010, 
s.4-5) 
 
Att salstentamen mäter ytinlärning bekräftas även av Niklas Olsson, som år 1997 gjorde 
en undersökning med uppdrag från Högskoleverket. Hans uppgift var att undersöka 
examination vid universitet och högskolor. Studien genomfördes med hjälp av enkäter 
och intervjuer vid tio lärosäten i Sverige och sammanställdes sedan utifrån studenternas 
synvinkel. Resultatet av studien visar att studenterna uppfattar att examinationer handlar 
om kontroll av fakta och att salstentamen har som avsikt att kontrollera huruvida 
studenterna läst kurslitteraturen. (Olsson, 1997, s. 7). Vidare förklarar författaren att 
salstentamen är den absolut vanligaste examinationsformen, då 96 % av respondenterna 
sa sig ha erfarenhet av salsskrivning (Olsson, 1997, s.14).  
 
Vid Umeå universitet krävs någon form av individuell bedömning till grund för 
studenternas betyg (T. Svanström, personlig kommunikation, 11 april 2017). Utöver 
salstentamen examineras studenterna som läser Accounting Auditing and Control vid 
Umeå universitet även via muntliga seminarier i grupp. Studenterna förbereder sig med 
en skriftlig gruppinlämning inom det område som sedan diskuteras muntligt alternativt 
redovisas under seminariet. De seminarier som utförs på kursen Accounting Auditing 
and Control är case som baseras på verklighetsinspirerade uppgifter, samt verkliga 
händelser. 
 
Författarna till kursverkstaden menar att seminarium i form av diskussion, redovisning, 
rollspel samt debatt är en utmärkt form av examination för att aktivera studenterna. Det 
är viktigt att studenterna är väl medvetna om vilken tid studenten förväntas lägga ned på 
uppgiften samt presentationens omfattning. Detta för att studenten ska kunna förbereda 
sig inför seminariet. Seminarium förekommer i många fall för att diskutera studenternas 
uppsatser och lösningsförslag. Vidare menar författarna att seminarium ger möjlighet 
till omedelbar feedback, studenter och lärare emellan. Studenterna lär sig generellt mer i 
samband med förberedelserna inför ett seminarium, eftersom mycket tid spenderas på 
uppgiften. Läraren kan även testa studenternas analytiska förmåga och skapa 
diskussioner i gruppen som utvecklar studenternas kritiska tänkande. En nackdel kan 
vara svårigheter i betygssättningen och därför bör läraren överväga huruvida 
betygsättning sker under seminariet. Läraren tenderar att prata för mycket, vilket 
innebär att plats inte ges åt studenterna. (Stockfors et. al, 2010, s. 27-28)  
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Stockfors et. al förklarar att case-studier innebär en undersökning av ett verkligt 
problem. Syftet med denna typ av studie är att studenterna ska tänka igenom frågor, ta 
del av de källor med bevis som eventuellt finns samt tar hänsyn till vilka olika 
handlingar och strategier som kan tänkas vara lämpliga, för att sedan rekommendera en 
lösning. Denna typ av examination används för att utveckla studentens kritiska tänkande 
och därmed underlätta bedömningen av studentens förmåga att använda kunskaper i ett 
realistiskt sammanhang. En casestudie kan även öka studenternas kunskaper och 
intresse inom ämnet eftersom studenterna utmanas till att använda deras kunskaper i 
verkliga fall. Eftersom studenten själv ansvarar för att lämna in ett arbete för att sedan 
aktivt delta i diskussion, leder detta till att studenten är aktiv i sitt eget lärande. Utöver 
att utveckla sin problemlösning får studenten även möjlighet att utveckla sin 
kommunikation och samarbetsförmåga. En nackdel med case-studier är att grupparbeten 
kan vara svåra att examinera. Vidare menar författarna att en casestudie är beroende av 
fall, och kan därmed vara svårt att generalisera eftersom det inte finns en tydlig och 
gemensam uppfattning om vad som utgör ett fall. Om en casestudie ersätter andra 
metoder finns det en risk att studenterna behöver mer tid att utföra kursen. Detta 
eftersom en casestudie generell kräver mer arbete. (Stockfors et. al, 2010, s. 20-21)  
 

4.5 Motivation  
För att förstå varför ekonomistudenter gör sitt val att läsa en kandidat- respektive 
magisterexamen ser vi ett behov att studera litteratur gällande motivationsfaktorer. 
Motivation till att lära sig är också av värde att benämna för studien. Detta för att skapa 
en förståelse för vad som motiverar studenterna till djupinlärning. Motivation är ett brett 
begrepp som handlar om viljan att åstadkomma något. Begreppet motivation beskrivs 
som drivkraft, intresse, viljeinriktning, inspiration, lust och incitament (synonymer, u. 
å). Den välkände psykologen Maslow publicerade år 1943 artikeln A Theory of Human 
Motivation där han introducerade den än idag välkända behovspyramiden som delar in 
människans behov i skalor. De mest primära behoven såsom mat och sömn utgör basen 
för pyramiden. Därefter kommer trygghet i form av boende och försörjning samt behov 
av gemenskap i form av familj, vänner, relationer och trygghet. Pyramidens topp består 
av människans behov av självkänsla och självförverkligande. Med självförverkligande 
menar Maslow att bli allting du kan vara. (Aroseus, 2016)  
 
Herzbergs tvåfaktorsteori beskriver vad som kan öka och minska tillfredsställelsen både 
vad gäller inre och yttre faktorer, och hur dessa är relaterade till varandra. Teorin är 
framtagen av psykologen Fredrick Herzberg (1923-2000) som menar att hygienfaktorer 
som exempelvis arbetsmiljö, lön samt andra yttre faktorer inte ökar glädjen, men 
däremot kan minska den. Motivationsfaktorer såsom beröm, eget ansvar och annan inre 
tillfredsställelse kan däremot både öka samt minska glädjen. Sammanfattningsvis 
innebär teorin att de inre motivationsfaktorerna såsom möjlighet till utveckling, eget 
ansvar och engagerade arbetsuppgifter kan ge tillfredsställelse i arbetet. De yttre 
hygienfaktorerna såsom lön, förmåner och arbetstider kan ge missnöje i arbetet genom 
sin frånvaro. (Herzberg et al. 1993, s.113-114) 
 
Huruvida motivation påverkar inlärningen undersöks av författarna till artikeln The 
relationship between motivation, learning approaches, academic performance and time 
spent. De har gjort en kvantitativ studie för att ta reda på hur studenters inlärning 
motiveras och därefter ger akademiska resultat. Studien utförs i centrala Europa 
eftersom författarna menar att liknande studier tidigare gjorts i Australien och Amerika. 
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Frågeställningen handlar om att förstå vilka inlärningsmetoder som påverkar 
studenternas studieresultat, med hänsyn till den tid studenten lägger ner på inläsning och 
deras inre och yttre motivation. Studien syftar även till att undersöka ytterligare relation 
mellan motivation och inlärningsmetoder. Den introduceras med en redogörelse för 
tidigare forskning som menar att studenter med en djupinlärning har som målsättning att 
förstå ämnet jämfört med de studenter som har som målsättning att kunna repetera och 
återge kunskapen lär sig på ytan. Vidare menar tidigare forskare att analytisk förmåga 
och förståelse inte kan uppnås genom metoder som skapar ytinlärning. De menar att 
djupinlärning är en viktig faktor och är någonting som eftersträvas inom 
redovisningsutbildningen. Vidare menar författarna samt tidigare studier att 
lärandemetoder och motivation definitivt är relaterade till varandra och därmed en 
anledning till att låta dessa faktorer användas i studien för att förklara den akademiska 
prestationen. (Everaert et. al, 2017, s. 78-80) 
 
Everaert et. al hänvisar även till tidigare studier som menar att studenter eftersträvar att 
förstå vad han/hon har lärt sig för att kunna använda sig utav kunskapen senare i livet. 
Istället för att enbart förstå hur information sammankopplas, styrker tidigare forskning 
att studenter vill kunna relatera sin kunskap till sådant de tidigare lärt sig samt 
studenternas personliga erfarenheter. I artikeln hänvisas det till tidigare forskning som 
säger att det finns två typer av motivation som uppmärksammats. Viljan att utföra en 
specifik uppgift och därmed få glädje avser inre motivation. Yttre motivation avser 
däremot viljan att genomföra en särskild uppgift för att nå ett mål, exempelvis ett betyg. 
Den yttre motivationen påverkas därför till stora delar av externa belöningar och press 
från andra. Everaert et.al förklarar vidare att det enligt tidigare studier visat sig att 
studenter som är mycket motiverande och är nyfikna, intresserade och finner glädje i 
ämnet är mer tillgängliga för att skapa en djupinlärning. Hög motivation är att föredra 
med tanke på att djupinlärning även visar sig resulterar i högre prestationsresultat. Detta 
innebär att studenter som använder sig utav ytinlärning är mindre effektiva och 
resulterar i sämre resultat än de studenter som använder sig utav djupinlärning och på så 
sätt ökade akademiska framgångar. (Everaert et. al, 2017, s. 82-84) 
 
Resultatet av studien visar att respondenterna fick högre poäng via djupinlärning i 
jämförelse med ytinlärning. De strategier som studenterna använder sig utav är i största 
del ytinlärning genom att memorera fakta. Detta eftersom målsättningen är att uppnå 
kursmålen och klara en tentamen. De studenter som vill förstå ämnet samt har som 
målsättning att få en större insikt i ämnet använder sig däremot av en strategi som 
resulterar i en djupare inlärning och får därmed ett mer meningsfullt lärande som går att 
relatera till personliga erfarenheter. Detta resultat anser författarna är logiskt med tanke 
på att studien visar att en djupinlärning ger högre resultat än ytinlärning. De förklarar 
vidare att det verkar som att studenter som använder sig utav ytinlärning inte är 
intresserade i ämnet utan snarare studerar för att klara examen. (Everaert et.al, 2017, 
s.99). Författarna finner även signifikant stöd i en korrelation mellan inre motivation, 
djupinlärning och prestation, vilket även stämmer överens med tidigare litteratur. De 
finner även stöd i att ytinlärning är negativt korrelerat till prestationen och den inre 
motivationen. (Everaert et. al, 2017, s.100) 
 

4.6 Sammanfattande litteraturtabell 
För att underlätta för läsaren och ge en översiktlig bild av teorikapitlet har vi valt att 
sammanfatta den litteratur vi använt oss av i studien i en tabell. Se nedan. 
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Författare Titel Bakgrund Undersökning Resultat 
Civilekono
merna 
(2015) 

En spikrak 
karriär, 
Ekonomer 
tre år efter 
examen 

Civilekonomerna
s fackförbund 
undersöker vad 
utexaminerade 
studenter arbetar 
med idag 

Enkätundersökning 
på yrkesverksamma 
ekonomer som tog 
examen 2011 i 
Sverige 

Undersökningen 
visar bland annat 
resultat på vad de 
arbetar med, hur stor 
nytta de har av sina 
tidigare studier  

Arrow  
(1973) 

Higher 
education 
as a filter 

 Screening- eller 
filtermodellen och 
dess antaganden 
förklaras  

En examen 
signalerar i första 
hand en individs 
förmåga att prestera, 
snarare än ett mått på 
vad denne kan 
kunskapsmässigt 

Crawford 
et.al (2011) 

Generic 
skills in 
audit 
education 

Författarna har 
studerat vilka 
generiska 
kunskaper 
studenterna får 
via sin utbildning 
samt vilka 
generiska 
kunskaper som är 
efterfrågade inom 
revisionsbransche
n 

Enkätundersökning 
baserad på 
yrkesverksamma 
respondenter inom 
redovisning/revisio
n samt akademiska 
studenter inom 
ämnet 

Författarna bekräftar 
vikten av generisk 
kompetens inom 
revisionsyrket 

Johnson 
et.al 
(2003) 

Challenges 
to Audit 
Education 
for the 21st 
Century: A 
Servey of 
Curricula, 
Course 
Content, 
and 
Delivery 
Methods 

Studien har 
jämfört hur 
revisionsundervis
ningens upplägg 
förändrats med 
tiden.  
 

Kvantitativ 
undersökning i 
USA, Kanada och 
ett antal andra 
länder.   

Är framförallt 
undervisningsmetode
r som har förändrat 
med tid. Mer Case 
och grupparbeten än 
tidigare. Författarna 
menar att en kurs i 
revision är för lite.  

Phillips och 
Crain 
(1996) 
 

Jobs duties 
and 
responsibili
ties in 
public 
accounting: 
are 
students’ 
expectation
s realistic?  

Författarna 
undersöker vad 
studenter har för 
förväntningar på 
ett framtida yrke 
på en 
revisionsbyrå.  

Kvantitativ studie 
genomförd på 
universitet i södra 
USA.  

Utbildningar måste 
ge studenter mer 
realistiska 
förväntningar på ett 
framtida yrke inom 
redovisning.  

Jackling 
och De 
Lange  
(2009) 

Do 
Accounting 
Graduates’ 
Skills Meet 
The 

Författarna 
undersöker hur 
studenterna 
uppfattat att deras 
utbildning gett 

En kombination av 
kvalitativ och 
kvantitativ 
undersökning i 
Australien. 

Menar att de 
generiska 
kunskaperna blivit 
allt viktigare för 
revisionsyrket och att 



 28 

Expectatio
ns of 
Employers
? A Matter 
of 
Convergen
ce or 
Divergence 

dem generiska 
kunskaper och 
andra kunskaper, 
vilka färdigheter 
arbetsgivare 
tycker är de 
viktigaste 
färdigheterna hos 
anställda. 

utbildningarna inte 
ger studenter de 
förmågor som 
efterfrågas inom 
ledarskap, 
kommunikation och 
teamwork. 

Balans, 
Helena 
Adrian 
(2017) 

Svenska 
ekonomistu
denter är 
dåliga på 
revision. 

Ingen praktisk 
erfarenhet när 
revisionsstudenter 
tar examen. För 
lite bokföring och 
revisionskunskap
er. Ingen större 
kunskap om ISA. 

Ingen undersökning 
har gjorts. 
Författarens åsikter 
träder fram i en 
debattartikel i 
tidningen Balans. 

Svenska 
ekonomistudenter 
som kommer ut i 
arbetslivet saknar 
grundläggande 
kunskaper i revision 
och internationella 
revisionsstandarder. 

David A. 
Kolb 
 

Experientia
l 
learning 
theory 

Kunskap är 
erfarenheter som 
bearbetas 

 Varje individ lär sig 
på olika sätt. Kolb 
kommer fram till att 
det finns fyra olika 
lärostilar.  

Adler och 
Milne 
(1997) 

Improving 
the quality 
of 
accounting 
students´ 
learning 
through 
action-
oriented 
learning 
tasks 

Författarna 
undersöker 
inlärning hos 
redovisning och 
revisionsstudenter 

Enkätundersökning 
där respondenterna 
är 
ekonomistudenter 
på en akademisk 
utbildningsnivå.  

Utbildningen bör 
innehålla mer 
övningar i form av 
kommunikation och 
problemlösande 
lärande. Lärares 
attityder till att 
förändra en kurs kan 
variera. 

Chaffey 
et.al 
(2011) 

Audit 
education 
for future 
professiona
ls: 
perceptions 
of New 
Zeeland 
auditors 

Studerar studie 
och 
undervisningstek
niker samt 
egenskaper och 
kunskaper som är 
värdefulla för 
framtida revisorer 
i deras arbete.  

Kvantitativ studie 
baserat på 
yrkesverksamma 
revisorer. 

Praktiskt lärande är 
efterfrågade hos 
revisorerna. Viktigt 
att lära sig vad yrket 
egentligen innebär. 
Otraditionella 
lärandemetoder att 
föredra, exempelvis 
rollspel och case-
studier.  
 

Stockfors 
et.al 
(2010) 

Examinatio
n – En 
exempelsa
mling 

För- och 
nackdelar med 
olika typer av 
examinationer på 
universitetsnivå 

Framtagen av 
lärare på olika 
universitetssäten i 
Sverige 

Kommer fram till 
för-och nackdelar 
med olika typer av 
examinationssätt. 

Herzberg 
(1993) 

Tvåfaktorte
orin 

Vad motiverar en 
människa 

 Herzberg menar att 
det finns både inre 
och yttre faktorer. Så 
kallade hygien- samt 
motivationsfaktorer.  
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Everaert 
et.al 
(2017) 

The 
relationship 
between 
motivation, 
learning 
approaches, 
academic 
performanc
e and time 
spent 

Motivationens 
påverkan på 
inlärningen och 
akademiska 
resultat. Studie 
gällande 
motivation och 
inlärningsmetoder  

Kvantitativ studie i 
centrala Europa. 
Studien är baserad 
på studenter. 

Respondenterna fick 
högre resultat via 
djupinlärning. 
Korrelation mellan 
inre motivation, 
djupinlärning och 
prestation. 
Ytinlärning används 
för att memorera 
fakta för att klara en 
tenta jämfört med 
djupinlärning som 
används för att 
kunna använda sig 
utav kunskapen i 
framtiden.  

Tabell 2 - Sammanfattande litteraturtabell 

 
4.7 Litteratur kopplad till studien  
I detta avsnitt syftar vi till att förklara hur tidigare nämnd litteratur går att knyta an till 
studien för att kunna besvara dess problemformuleringar och uppnå dess syften. 
 
Civilekonomernas rapport från 2015 har tagit reda på ekonomernas syn på nyttan av 
deras utbildning senare i arbetslivet. Däremot ger rapporten inte någon tydligare 
förklaring till vilken nytta utbildningen ger eller på vilket sätt den hade kunnat 
förbättras. Med vår studie ska vi undersöka vilken ämnesspecifik kunskap som är till 
nytta att ha med sig i arbetslivet som revisorsassistent och vilka undervisningsmetoder 
och examinationssätt som föredras för att medföra så mycket som möjlig till arbetslivet 
när det kommer till både ämnesspecifika och generiska kunskaper. Vi kommer att 
inspireras och använda oss av underlag från Civilekonomernas rapport, men ser vi ett 
behov och intresse av att studera och förstå mer konkret vilken nytta revisorsassistenter 
har haft av sin utbildning vid Umeå universitet, detta genom kvalitativa intervjuer. 
Rapporten visar också att 44 % av deltagarna tagit kandidatexamen. Med studien vill vi 
skapa en förståelse för hur utbildningsgraden i sin tur påverkar arbetsrelaterade faktorer. 
 
Artikeln skriven av Crawford et. al är överens med Högskolelagen vad gäller utbildning 
på avancerad nivå. Utifrån detta bör ett fjärde år vid Umeå universitet bidra till en 
utveckling av studenternas generiska förmågor. För att skapa en förståelse för om så är 
fallet, kommer vi att använda oss utav Crawford et. als synsätt på generiska kunskaper 
samt Umeå universitets kursplan. Detta för att skapa förståelse för hur studiens 
respondenter resonerar kring vikten av generiska kunskaper i arbetslivet samt i vilken 
utsträckning kursen Accounting Auditing and Control bör utveckla generiska samt 
ämnesspecifika kunskaper. Genom detta kommer vi med hjälp av reflektion och analys 
finna svar på hur revisorsassistenter reflekterar kring sitt studieval när det kommer till 
att läsa kandidat- respektive magisterexamen. Utgångspunkter från Crawford et.al samt 
kursplanen vid Umeå universitet ska därför hjälpa oss i arbetet med att besvara frågan 
hur kvaliteten på kursen kan förbättras utifrån blivande revisorsassistenter, 
revisorsassistenter och revisorers perspektiv.  
 
Utifrån den praktiska lärandeteorin som Adler och Milne förmedlar ska våra kvalitativa 
intervjuer ta reda på hur väl tidigare forskningsresultat stämmer överens med 
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respondenternas åsikter. De nuvarande undervisningsmetoderna i kursen Accounting 
Auditing and Control ser relativt likadana ut i respektive moment. Vi ska ta reda på vad 
blivande revisorsassistenter tycker om det nuvarande upplägget med bland annat 
föreläsningar, case-arbeten och muntliga redovisningar. Utifrån respondenternas svar 
kommer vi eventuellt dra paralleller till Adler och Milnes synsätt på mer praktisk 
undervisning. Vi kommer sedan att analysera empirin och därefter ge förslag på 
utvecklingsområden som antingen stämmer överens eller går emot Adler och Milnes 
forskning. 
 
Vidare ser vi det intressant för studien att använda oss utav Johnson et. als teori om att 
utbildningen bör innehålla en större del revision. Detta med tanke på att respondenterna 
som tagit ut en kandidatexamen inte läst en renodlad revisionskurs överhuvudtaget men 
arbetar som revisorsassistenter idag. Bristande kunskap inom revision påpekas även 
Helene Adrian i tidningen Balans (2017). Vi vill därmed få en förståelse för deras insyn, 
intresse och förkunskaper av revision för att se om det skiljer sig ifrån 
revisorsassistenter med magisterexamen som studerat ett moment revision. Vi ser det 
även intressant att undersöka huruvida revisorerna ser någon skillnad på förkunskaper 
hos utexaminerade revisorsassistenter när de börjar arbeta. Johnson et. al (2003, s. 262) 
nämner också att utbildningen inte hänger med i den utveckling som revisionsyrket 
genomgår. De blivande revisorsassistenterna kommer att kunna förklara om de känner 
sig kunskapsmässigt redo eller om det finns något de önskar att de hade lärt sig mer om 
inför arbetslivet och revisorsassistenterna som är yrkesverksamma kommer att kunna 
uttala sig om det var något särskilt de önskar att de hade lärt sig om revision innan de 
började sitt arbete. Revisorerna kommer också att få uttala sig om de tycker att 
nyanställda assistenter har den kunskap i ämnet som krävs och förväntas. Genom detta 
kommer vi att reflektera huruvida ett moment revision är tillräckligt eller ej och om de 
ämnesspecifika samt generiska kunskaperna anses tillräckliga och väsentliga för yrket. 
 
Phillips och Crains teori gällande revisorsassistenters förväntningar på yrket kommer att 
användas i vår studie för att se hur väl insatta blivande revisorsassistenter är i sitt 
framtida yrke och hur yrkesverksamma revisorsassistenter tycker att deras förväntningar 
på yrket infriades. Skillnader i förväntningar när det kommer till revisorsassistenter med 
kandidat- respektive magisterexamen är också något vi ska undersöka. Detta ger oss en 
inblick i hur väl Advanced auditing berör faktiska arbetsuppgifter och information om 
revisionsyrket, vilket enligt Phillips och Crain (1996, s. 25) är universitetens ansvar. 
Genom att undersöka om revisorer tycker att nyanställda revisorsassistenter har en 
rimlig förväntan på yrket och vad en bristande insyn kan resultera i ska vi återkoppla till 
Phillips och Crains artikel. Förväntningar på yrket kan också kopplas till omfattningen 
revisionsutbildning under universitetstiden och Johnson et. al, då mer 
revisionsundervisning kan leda till mer omfattande information om revisionsyrket och 
därigenom mer realistiska förväntningar hos studenter. 
 
Artikeln gällande utbildningen av blivande revisorer författad av Chaffey et. al är 
skriven ur framtida arbetsgivares synvinkel, varför den är väsentlig för vår studie där vi 
har för avsikt att undersöka hur kursen Accounting Auditing and Control kan förbättras 
utifrån blivande revisorsassistenter, revisorsassistenter och revisorers perspektiv. 
Författaren till artikeln menar att praktiskt lärande efterfrågas hos revisorerna och att det 
är viktigt för studenter att lära sig vad yrket egentligen innebär. Att praktisk 
problemlösning och case-studier är ett utvecklande undervisningssätt styrks även av 
Crawford et. al som menar att studenternas deltagande gynnas av grupparbeten och 
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praktisk inlärning. Som tidigare nämnt innehåller kursen Accounting Auditing and 
Control främst lärarledda föreläsningar, men också case-studier och inlämningsarbeten i 
grupp, seminarier samt avslutande skriftlig tentamen. Kursen har större fokus än 
tidigare kurser på case- och grupparbeten samt vetenskapliga artiklar. Genom att fråga 
revisorer som arbetar nära de nyanställda revisorsassistenter, ska vi få kunskap om vilka 
kunskaper och egenskaper som förväntas och efterfrågas hos nyanställda 
revisorsassistenter, och huruvida dessa förväntningar infrias eller inte. Vi kommer 
därmed kunna jämföra revisorernas svar med tidigare studier utförd av Chaffey et. al. Vi 
kommer även ta reda på blivande revisorsassistenter samt revisorsassistenters 
upplevelser vad gäller revisorernas förväntningar på deras kunskaper och egenskaper, 
samt deras egna förväntningar på yrket. Eftersom Chaffey et.al menar att det är viktigt 
att blivande revisorsassistenter förstår vad yrket innebär, kommer vi att ta detta i 
beaktning när vi senare analyserar empirin för att ta reda på om revisorsassistenter med 
kandidat- respektive magisterexamen hade realistiska förväntningar på yrket, samt 
revisorernas upplevelser kring detta.  
 
David A. Kolb menar att alla lär sig olika, vilket vi kommer att söka stöd i under 
intervjun med blivande revisorsassistenter. Vad gäller examination och teorierna skrivna 
av Olsson samt Stockfors et.al kommer dessa eventuellt att kopplas 
revisorsassistenternas åsikter vad gäller för- och nackdelar med de examinationssätt som 
används inom kursen Accounting Auditing and Control vid Umeå universitet och hur ett 
eventuellt effektivare examinationssätt skulle kunna höja kvaliteten på kursen. Vi 
kommer att använda oss utav Everaert et. als teori för att skapa en förståelse för hur 
blivande revisorsassistenter samt revisorsassistenter ser på deras egen motivation och 
strategi när de tänker tillbaka på sin inlärning. Vi vill även få en förståelse för hur deras 
djup- och ytinlärning påverkats beroende på undervisningsmetod och examinationssätt, 
och därefter dra slutsatser vad som är att föredra när det kommer till kursen Accounting 
Auditing and Control för att studenterna som läser kursen ska ha med sig så mycket som 
möjligt ut i arbetslivet.  
 
Som tidigare nämnt är det idag vanligare att ta en kandidatexamen än att läsa en fyraårig 
magister. För att få en större förståelse för vad som kan tänkas påverka studenterna i 
deras val gällande kandidat- och magisterexamen, har vi valt att utgå ifrån Herzbergs 
tvåfaktorteori. Denna teori innebär att utexaminerade studenters beteende kan kopplas 
till faktorerna motivation och hygien. Genom kvalitativa intervjuer ska vi ta reda på 
huruvida blivande revisorsassistenter samt revisorsassistenter känner sig tillfredsställda 
utifrån deras val att läsa fyra alternativt tre år vid Umeå universitet, samt hur dessa val 
påverkat arbetssituationen i form av bland annat lön och arbetsuppgifter. Intervjuerna 
ska även hjälpa oss att förstå om respondenternas motivations- samt hygienfaktorer 
påverkade deras val att läsa ett tredje alternativt fjärde år vid Umeå universitet. Vi vill 
också få en förståelse för hur revisorsassistenterna ser på studievalet idag utifrån dessa 
faktorer.  
 
Enligt studievägledare G. Taube vid Umeå universitet, känner ett flertal studenter att de 
vill lära sig mer. De har valt att läsa ett fyra årigt program och har ställt in sig på att få 
den fördjupning inom sitt ämnesområde som detta innebär. Mer kunskap ger också mer 
självförtroende vid en arbetsintervju. (G. Taube. Lyxzen, personlig kommunikation, 25 
januari, 2017). Detta skulle innebära att motivationsfaktorer ofta ligger till grund för 
valet om en fyraårig utbildning. Studenter som istället väljer att studera i fyra år för att 
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få en högre ingångslön än de som tagit kandidatexamen tar beslut baserade på 
hygienfaktorer.  
 
Efter insamlad empiri såg vi ett behov av att komplettera med ytterligare litteratur som 
är relevant för studien. Där bland Jackling och De Lange (2009). Denna tidigare 
undersökning ser vi som väsentlig för att vidare analysera vår empiri eftersom 
författarna till artikeln likt vi i vår studie vill undersöka hur studenterna, i vårt fall 
blivande revisorsassistenter, uppfattat att deras utbildning gett generiska- och andra 
kunskaper. De vill också ta reda på vad arbetsgivare, i vårt fall revisorer, tycker är det 
viktigaste hos de anställda. Vi ser det som behjälpligt och intressant att använda denna 
tidigare forskning för att förstå och analysera vår studies resultat. Författarna till artikeln 
har även nämnt förslag på hur universiteten bör lägga fokus på mer generiska kunskaper 
och att det är upp till revisionsbyråerna att utbilda studenterna i kunskaper väsentliga för 
revisionsyrket (Jackling och De Lange 2009, s. 381). Vi har även kompletterat 
litteraturdelen med screening-teorin, där Arrow (1973, s. 193) menar att en examen 
huvudsakligen visar på en prestationsförmåga hos individer. Efter att ha sammanställt 
empirin framkom det att personlighet var en av huvudfaktorerna vid anställning, där en 
fyraårig utbildning skulle kunna påvisa ett särskilt personlighetsdrag. Detta diskuteras 
vidare i analysavsnittet. 
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5. Praktisk metod 
Detta avsnitt syftar till att beskriva studiens praktiska tillvägagångssätt. 
Forskningsdesignen i form av kvalitativa intervjuer beskrivs, för att följas av 
litteratursökning, urval av respondenter, beskrivning av insamlandet av data samt 
etiska aspekter som har beaktats under studiens gång. 
 

5.1 Kvalitativa intervjuer som forskningsdesign 
För att besvara studiens huvudsakliga problemformulering hur kursen Accounting 
Auditing and Control på Umeå universitet kan utvecklas utifrån blivande 
revisorsassistenters, revisorsassistenters och revisorers perspektiv har vi valt att utföra 
kvalitativa intervjuer. Vi har som tidigare nämnt valt att utgå ifrån en konstruktionistisk 
ontologi, en hermeneutisk epistemologi samt en kombination av ett deduktivt och 
induktivt angreppssätt. Denna vetenskaps- samt verklighetssyn i kombination med ett 
induktivt angreppssätt förknippas främst med en kvalitativ studie (Johansson Lindfors, 
1993, s. 55).  
 
Att genomföra intervjuer kommer att ge oss en djupare förståelse för respondenterna 
och ger oss möjlighet att ställa följdfrågor vilket tillför ett djup till studien som den inte 
hade fått vid en kvantitativ undersökning. Kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att få 
förståelse för andra individers syn på olika ämnen, även om svaren ibland kan vara 
undanglidande och svåra att tolka av olika anledningar (Qu och Dumai, 2011, s. 239). 
Vi kommer att utgå ifrån semistrukturerad intervjuform. Detta innebär att vi utgår ifrån 
en färdig struktur på frågeområden och intervjufrågor som sedan kan frångås i form av 
följdfrågor och annat som skulle kunna påverka intervjun (Langemar, 2008, s. 69). En 
respondents svar på en fråga kan komma att leda in intervjun på andra frågeområden 
som skulle kunna vara till hjälp i studien, vilket är en fördel med att inte strikt behöva 
följa en intervjumall från början till slut. Detta är också en fördel med att genomföra en 
kvalitativ undersökning av det valda ämnet. Respondenterna kan komma att ta upp 
områden och åsikter som inte kommit fram om vi exempelvis gjort en 
enkätundersökning. Det gör också att vi får ett naturligare samtal med våra 
respondenter, som får vara med och styra intervjun. Semistrukturerade intervjuer gör 
också att intervjuaren kan anpassa samtalet efter det som passar respondenten när det 
kommer till exempel hastighet och upplägg för att få fram så bra svar som möjligt för 
studien från respondenten (Qu och Dumai, 2011, s. 246). 
 
Den kvantitativa undersökning av civilekonomer i arbetslivet som fackförbundet 
Civilekonomerna genomfört visar bland annat att det mest väsentliga för att få ett arbete 
som civilekonom är personliga egenskaper och akademisk examen. Den visar också att 
42 % av civilekonomerna som tog examen år 2011 tycker att de har ganska stor nytta av 
sin utbildning i arbetslivet. (Civilekonomerna, 2015, s. 31-32). Vår undersökning syftar 
bland annat till att skapa en förståelse kring vad revisorer efterfrågar och förväntar sig 
hos nyanställda revisorsassistenter samt hur revisorsassistenter upplever att deras 
utbildning påverkar deras dagliga arbete. Genom att ställa frågorna i intervjuform 
istället för i en enkätundersökning kommer respondenterna kunna förklara och beskriva 
hur de tänker och därigenom bidra till en förståelse kring hur kursen Accounting 
Auditing and Control kan utvecklas. Vi kommer i studien att utgå ifrån respondenternas 
perspektiv snarare än från våra egna idéer om vad de kan tänkas ta upp. Trots att vi 
upprättat en intervjumall med kategorier för att svar på frågor som ska uppnå studiens 
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huvudsakliga syfte anser vi att frågorna har ställts utan att vara ledande och är 
tillräckligt öppna för att respondenterna ska svara så uppriktigt som möjligt. 
Enkätundersökningar med svarsalternativ utgår mer ifrån författarnas egna idéer och 
skulle begränsa respondenterna i svaren i vår studie. Detta skulle kunna medföra att vi 
går miste om väsentliga synpunkter och erfarenheter. Det skulle inte heller resultera i en 
förståelse för respondenterna och deras syn på verkligheten, som studien syftar till att 
göra. Den kvantitativa undersökningsmetoden syftar snarare till att förklara och visa, än 
att förstå. Således är en kvalitativ undersökning mer lämplig med anledning till vår 
studies syfte. 
 
Öppna frågor med stöd i teorier följda av eventuella följdfrågor kommer resultera i data 
som sedan analyseras och tolkas. För att uppnå studiens huvudsyfte, behöver vi få en 
förståelse för hur dessa grupper tänker kring utbildning som är givande för ett framtida 
arbete inom revision, både vad gäller kursinnehåll, undervisningsmetoder, examination 
och kursupplägg. Genom att ställa öppna frågor ska vi försöka förstå respondenternas 
upplevelser och tankar. Öppna frågor resulterar i att respondenterna inte begränsas i sina 
svar och ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor för att på ett djupare plan förstå 
respondenterna som kan komma att nämna sådant vi inte hade tänkt på att ta upp i en 
enkätundersökning. Följdfrågor underlättar också för att försäkra oss om att svaren 
uppfattats på ett riktigt sätt.  
 
Respondenternas svar ses som subjektiva, då svaren kommer att påverkas av 
respondenternas egna erfarenheter, syn på revisionsyrket samt utbildning på högskole- 
och universitetsnivå i kombination med andra faktorer väsentliga för ämnet. 
Intervjufrågorna kommer att ställas utan att vara ledande, vilket gör att respondenternas 
svar inte riktas åt ett särskilt håll av oss författare. Vår analys och tolkning av svaren 
kommer att påverkas av våra erfarenheter och kunskaper. På grund av respondenternas 
subjektiva svar och vår analys och tolkning kommer inte studiens resultat gå att 
generalisera, men kan däremot användas som underlag för att skapa idéer kring 
utveckling vad gäller kursen Accounting Auditing and Control.  
 

5.2 Litteratursökning 
Studiens litteraturgenomgång och bakgrundsinformation består i största del av 
vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har vi hittat via universitetsbibliotekets söktjänst 
och Google Scholar. När vi funnit en artikel vi sett som intressant har vi därefter använt 
oss av källor som den vetenskapliga artikeln i sin tur använt sig utav. Genom detta 
arbetssätt har vi funnit relevanta referenser inom ämnet och samtidigt grundat vår 
litteraturgenomgång utifrån ett flertal författares perspektiv. Vi har även tagit hjälp av 
tidigare uppsatser för att få inspiration till att hitta fler väsentliga källor.  
 
Det krävs en grundlig litteratursökning för att finna kunskap och för att bli insatt i 
forskningsämnet. Bryman (2011, s. 97) förklarar att författarna till en studie bör läsa 
igenom befintlig litteratur och på så sätt se över den information som redan finns inom 
ämnet. Tidigt i studien läste vi ett flertal vetenskapliga artiklar varav några utvalda blev 
grunden till studiens litteraturgenomgång. Vi lade ned stor vikt vid studiens 
litteraturgenomgång inför skapandet av intervjumallen till våra respondenter. 
Anledningen till detta är att det krävs en god förberedelse och förståelse i ämnet för att 
dels finna lämpliga respondenter men även för att utforma en väl underbyggd 
intervjumall som senare är grunden till studiens resultat. Under höstterminen 2016 läste 
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vi själva kursen Accounting Auditing and Control och började därigenom fundera kring 
vikten av att utveckla innehållet. Genom att läsa vetenskapliga artiklar samt titta på 
tidigare uppsatser kunde vi även finna ett gap i forskningsområdet och därmed 
utformandet av studiens problemformulering som vi såg som intressant med tanke på 
vårt intresse i ämnet sedan tidigare. 
 

5.2.1 Sökord  
För att använda litteratur som är relevant för ämnet har vi i ovan nämnda sökvägar 
använt oss utav sökord. De sökord vi använt oss utav när vi letat litteratur och artiklar 
passande för vår studie är bland annat;  
Audit Education, big four, competence attitude knowledge skills, professional 
skepticism, generic skills, accounting students' learning, promoting learning, 
motivation, expectations of employers in auditing, audit quality, student expectations in 
auditing, accounting education, independent auditor, auditor work tasks, international 
Standard on Auditing.  
 
Revisorns roll, revisorns egenskaper, vad gör en revisor, revisorsassistent 
arbetsuppgifter, rekrytering revisorsassistenter, lärostilar, förkunskaper revision, krav 
för auktorisation, revision process, revisionsutbildning, högskolelagen.  
 
Detta är några av många sökord vi använt oss utav. I många fall har vi till en början sökt 
på ett ord som därefter kompletteras med ytterligare ord för att filtrera sökningen. 
Eftersom en artikel i sin tur bidragit till andra funna artiklar har det varit svårt och 
irrelevant för oss att dokumentera hur många sökträffar varje sökord har gett oss. Vi har 
därför valt att utesluta en sammanfattande sökordstabell.  
 

5.2.2 Källkritik  
När vi hittat litteratur och artiklar som varit väsentliga för studien har det varit viktigt att 
vara källkritiska innan dessa har använts. År för publicering, författare och 
fackgranskning är faktorer som tagits i beaktning innan källan accepterats. Källkritik är 
viktigt för att vi ska kunna styrka våra argument samt skapa trovärdighet i studien och 
även etiskt erkänna att vi i vissa fall använt oss utav andra forskares idéer och teorier. I 
största möjliga mån har vi försökt att använda oss av artiklar som inte brister i 
aktualitet. Det finns dock artiklar där aktualiteten kan ifrågasättas, men som vi sett det 
refereras till vid flertalet tillfällen i senare publicerat material. Därför har vi bedömt 
dessa som möjliga att använda i vår studie ändå, till exempel artikeln “Improving the 
quality of accounting students' learning through action-oriented learning tasks” (Adler 
och Milne, 1997) och Arrow (1973).  
 
Av de artiklar som använts är majoriteten fackligt granskade, vilket gör informationen 
mer trovärdig. Många av våra vetenskapliga artiklar är publicerade i andra länder vilket 
vi inte ser som ett problem då informationen känns relevant för vår studie. Vi vill ha 
granskad och väletablerad litteratur inom ämnet vilket det inte finns ett lika stort utbud 
av när det kommer till artiklar skrivna av svenska forskare innehållande utförda 
undersökningar i Sverige. Källornas geografiska område är ingenting som påverkar vår 
studie och har därmed inte ifrågasatts. Vi har använt oss av tidskriften Balans, vilket 
inte räknas som en fackligt granskad tidskrift. Artikeln vi använt oss av publicerades i 
februari 2017 och lever således upp till kriteriet gällande aktualitet. Vi ser Balans som 
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en tillförlitlig källa då den är utgiven av FAR, en välkänd branschorganisation. En 
ytterligare icke-granskad tidskrift är Civilekonomernas rapport från 2015. Vi anser att 
denna rapport precis som Balans är en trovärdig källa eftersom Civilekonomerna är 
ekonomernas fackförbund. Rapporten vi utgått ifrån är publicerad 2015 och är den 
senaste rapporten som funnits tillgänglig. Studiefrämjandet (u. å) har använts som 
kompletterande källa för att förklara Kolbs teori på ett pedagogiskt sätt. Eftersom vi 
även använts oss utav Marke och Cesarec (2007) för att förklara Kolbs teori och dessa 
två källor stämmer bra överens samt är oberoende av varandra, ser vi detta som 
trovärdiga och tillförlitliga källor.  
 
De teorier vi använt oss av, såsom Herzberg, Maslow och Kolb, är väletablerade sådana 
varför tid för publicering inte är lika väsentligt. De är teorier som lever vidare än idag 
och är därav väsentliga för vår studie. Den personliga kommunikationen vi använt oss 
av för att få information inom olika områden har vi haft med personer väl insatta i 
ämnet vi avsett att fördjupa vår kunskap i. Det har varit viktigt att dessa personer inte 
krävt anonymitet, vilket gör att informationen kan kontrolleras. På det sättet blir 
informationen mer tillförlitlig. De personer som ställt upp med personlig 
kommunikation har själva läst igenom den del där deras information använts som 
referens och ger således kontroll att det som sagts har tolkats korrekt. Kursplanen till 
Accounting Auditing and Control har använts som informationskälla när det kommer 
till kursens upplägg och innehåll. På grund av att vi själva har läst kursen vet vi med oss 
att undervisningsupplägg i kursplanen i vissa fall inte stämmer överens med 
verkligheten. Vi har i dessa fall därför valt att utgå ifrån våra egna erfarenheter när vi 
beskrivit innehåll och upplägg av dessa moment. För att försäkra oss om att kursens 
innehåll tolkats rätt har vi kontaktat de lärare som ansvarar för respektive moment. 
Lärarna har således läst igenom den del av studien som beskriver momenten och 
beskrivningen av kursen Accounting Auditing and Control kan därmed ses som 
trovärdig.   
 
När det kommer till bakgrundsinformation gällande revisorns roll och arbetsuppgifter 
har vi till viss del utgått ifrån våra egna kunskaper och erfarenheter i ämnet. Därför har 
ingen referens angetts men detta kan ses som trovärdigt då vi besitter kunskap i ämnet. 

 
5.3 Urval  

5.3.1 Tillvägagångssätt  
För att besvara vår huvudsakliga problemformulering hur innehållet och utformningen 
av kursen Accounting Auditing and Control kan utvecklas, har vi som tidigare nämnt 
valt att utgå ifrån både blivande revisorsassistenter, revisorsassistenter och revisorers 
perspektiv. 
 
Vi har diskuterat hur många intervjuer som bör genomföras för att vi författare ska få 
tillräckligt djup förståelse och på så sätt kunna besvara studiens problemformulering 
och uppnå studiens syfte. Vi har prioriterat att intervjua individer med olika perspektiv 
vilket därmed bidrar till ett färre antal respondenter per respondentgrupp. Dessa 
perspektiv beskrivs närmare under rubriken Respondenter till empirin (5.3.2) i detta 
kapitel. Detta har resulterat i att vi har delat in respondenterna i grupperna revisorer, 
revisorsassistenter med kandidat- eller magisterexamen samt blivande 
revisorsassistenter som för tillfället är studenter vid Umeå universitet. Varje grupp 
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består av fyra till fem respondenter. Denna fördelning och antal ser vi som tillräckligt 
med tanke på att studien syfte inte är att generalisera utan snarare skapa förståelse för 
ämnet och se en potentiell utveckling av kursen. Antalet respondenter som är 
nödvändiga för studien beror på vad som ska undersökas samt tid och resurser som 
finns tillgängliga, men det vanligaste är att intervjustudier brukar baseras på mellan tio 
till femton intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 129-130). Fler intervjuer behöver 
nödvändigtvis inte betyda att kvaliteten på studien blir bättre, det är snarare så att 
författare till många kvalitativa studier med fördel skulle ha spenderat mer tid på analys 
och förberedelse av intervjuerna snarare än att genomföra fler till antalet (Kvale & 
Brinkmann, 2010, s. 130). Vi anser att studiens kvalitet inte är beroende av antalet 
respondenter, utan snarare att de respondenter vi använt sig utav är lämpliga för studiens 
syfte. Under analysering av resultatet har vi försäkrat oss om att studien har tillräckligt 
med data för att vi ska kunna utforska och dra väsentliga slutsatser av det insamlade 
materialet. Vi anser att tillräckligt många intervjuer har utförts med tanke på att vi inte 
har fått en alltför stor variation i våra svar från respektive respondentgrupp.  
 
I samband med att studien påbörjades funderade vi på vilka respondenter som skulle 
kunna vara aktuella för studien. För att hitta lämpliga revisorer med insyn i att handleda 
nyanställda har vi till största del använt oss utav kontakter som i sin tur pratat med sina 
kollegor. Eftersom vi författare själva deltagit i rekryteringsprocesser har vi använt oss 
av de kontaktuppgifter vi fått genom de personer vi träffat under rekryteringsprocesser 
på ett flertal olika byråer. Detta tillvägagångssätt bidrog till att vi snabbt fick kontakt 
med totalt fyra revisorer som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju samt visade 
ett personligt engagemang i studien. Revisorsassistenterna med magister- och 
kandidatexamen fick vi också tag på med hjälp av vårt kontaktnät i form av 
bekantskaper och tidigare arbeten på universitetet. Vad gäller blivande 
revisorsassistenter som i detta nu är studerande vid Umeå universitet tog vi hjälp av 
våra klasskamrater vi läste med under kursen Accounting Auditing and Control 
höstterminen 2016. Denna typ av urval kallas för bekvämlighetsurval vilket innebär att 
respondenterna valdes efter deras tillgänglighet (Bryman, 2011, s.194). Vi har till viss 
del använt oss utav snöbollsurval i form av att vi kontaktat en revisor som i sin tur 
hänvisade oss vidare till sin kollega. Snöbollsurval innebär att det blir en så kallad 
kedjereaktion där en respondent leder till ytterligare kontakter och är en urvalsstrategi 
som är vanligast att använda inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 196-197). 
Anledningen till detta tillvägagångssätt beror framförallt på tillgängligheten att finna 
respondenter som passar vår avgränsning. Vi valde att i tidigt skede boka in intervjuer 
för att inte riskera att få svårt att finna lämpliga och frivilliga respondenter, vilket 
resulterade i ett bekvämlighetsurval som därefter utvecklades till ett snöbollsurval.  
 
På grund av vår avgränsning till Stockholmsregionen var vi väl införstådda att vi tidigt i 
studien var i behov av att planera ett datum att åka ner till Stockholm för att kunna göra 
fysiska intervjuer med samtliga revisorsassistenter och revisorer. Därför hörde vi av oss 
i god tid till både revisorer och revisorsassistenter och gav ett förslag att utföra 
intervjuerna någon gång under vecka 10. Därefter fick revisorerna och 
revisorsassistenterna komma med egna förslag på dag, tid och plats. Detta för att 
respondenterna både skulle finna tid för en intervju samt få ett intresse i studien och 
känna engagemang för sitt eget bidrag till resultatet. Vid kontakt med tilltänkta 
respondenter har ingen mail-mall eller liknande använts. Detta på grund av de olika 
relationerna till respondenterna som krävt olika formuleringar i kommunikationen. Vi 
anser att stor vikt i det senare resultatet ligger i respondenternas svar, och har därför 
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planerat på bästa möjliga sätt för att respondenterna ska känna att de har god 
framförhållning inför intervjun för att undvika stress. Vi vet att vårvintern är en hektisk 
period i branschen vilket också är en anledning till att ha god framförhållning.  
 
Att huvudsyftet med studien är att utveckla kursen Accounting Auditing and Control 
vid Umeå universitet visste samtliga respondenter innan intervjuerna hölls. Vi tror att 
detta gjorde det lättare för oss att få respondenter att ställa upp på intervjuerna, 
framförallt revisorer, då de ansåg ämnet relevant och intressant. För att behålla 
spontaniteten i respondenternas svar valde vi att endast maila information om vilka 
frågeområden vi skulle komma att behandla under intervjuerna, istället för att bifoga 
hela intervjumallen. 
 
5.3.2 Respondenter till empirin  
I detta avsnitt förklaras vilka respondenter som deltagit i studien. Studien ska besvara 
hur kursen Accounting Auditing and Control kan utvecklas utifrån blivande 
revisorsassistenters, revisorsassistenters och revisorers perspektiv. Detta är därmed de 
respondentgrupper vi valt ut för intervjuerna. Varje respondentgrupp kommer att bidra 
med sitt perspektiv för att besvara studiens huvudsakliga problemformulering. Vi har 
valt att utgå ifrån dessa perspektiv för att få en helhetsbild över potentiella 
utvecklingsområden. Samtliga respondenter är anonyma, vilket gör att deras svar blir 
mer uppriktiga och trovärdiga för studiens resultat eftersom de då vågar uttala sig fritt. 
En nackdel med anonymitet är att ett namn på respondenterna kan uppfattas som mer 
trovärdigt och verkligt för studiens läsare. Revisorsassistenter som tagit examen från 
Umeå universitet våren 2016 och som arbetar i Stockholm är en relativt liten grupp, 
vilket är anledningen till att vi valt att utesluta information om vilken byrå samtliga 
respondenter arbetar för. Detta var även något som majoriteten respondenterna krävde 
för att medverka i studien. Avsnittet avslutas med en översiktlig tabell över de 
kravprofiler vi ställt för respektive respondentgrupp 
 
Blivande revisorsassistenter 
De blivande revisorsassistenter som vi intervjuat har alla läst kursen Accounting 
Auditing and Control. Dessa respondenter är fortfarande studenter vid Umeå universitet 
och har fått jobb som revisorsassistent på någon av The big four efter avslutade studier. 
Med insyn i kursupplägg, innehåll och undervisningsmetoder ska denna 
respondentgrupp ge studien konkreta förslag på förbättringar när det kommer till dessa 
aspekter. Dessa respondenter har genomfört kursen under höstterminen 2016 vilket gör 
att de har kursens moment färskt i minnet. De kan också uttala sig om varför de tagit 
beslut om att läsa ett fjärde år vid Umeå universitet, vad de hade för förväntningar på 
kursen Accounting Auditing and Control och huruvida dessa infriades eller inte. De 
blivande revisorsassistenterna har alla olika bakgrund, vilket gör att de har olika 
förkunskaper inom redovisning och revision. De kan uttala sig om vad de har för 
förväntningar på yrket och hur väl förberedda inför revisorsassistent-yrket de känner sig 
när det kommer till ämnesspecifika samt generiska kunskaper. Samtliga respondenter i 
denna grupp har fått jobb, vilket gör att alla har deltagit i en rekryteringsprocess. Under 
denna process har de fått en känsla för vad de upplever revisionsbyråerna efterfrågar när 
det kommer till generiska och ämnesspecifika egenskaper hos revisorsassistenter. Denna 
respondentgrupp kommer även kunna uttala sig om ämnesspecifika och generiska 
kunskaper i stort och eventuellt vilka av dessa de önskar att de utvecklat mer under 
deras tid på Umeå universitet för att känna sig bättre förberedda för ett arbetsliv som 
revisorsassistent. 
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Revisorsassistenter 
Revisorsassistenterna har alla tagit kandidat- eller magisterexamen från Umeå 
universitet vårterminen 2016 och arbetar idag för någon av The big four. Vi har valt att 
avgränsa oss till de som tog examen vårterminen 2016 på grund av att utbildningen ska 
ha genomförts i relativ närtid för att lättare kunna besvara frågeställningar kring den 
samt kunna reflektera över den första tiden som nyanställd. Detta innebär att de hunnit 
vara yrkesverksamma i minst sex månader vid tillfället för intervjuerna. Anledningen 
till att vi valt att avgränsa oss till revisorsassistenter som har kandidat- respektive 
magisterexamen är för att jämföra om arbetsuppgifterna och lönen varierar beroende på 
utbildningsnivå och om respondenterna med magisterexamen känner sig mer 
införstådda i ämnet revision än respondenter som tagit kandidatexamen. Enligt G. 
Taube (personlig kommunikation, 25 januari 2017) är det en väldigt liten andel 
studenter som inom civilekonomprogrammet väljer att läsa vidare ett femte år och 
därmed ta en masterexamen, varför vi valt att utesluta revisorsassistenter med denna 
utbildningsgrad. Respondenterna har insyn i de dagliga arbetsuppgifterna för en 
nyanställd revisorsassistent och har också en känsla för hur de levt upp till de 
förväntningar arbetsgivaren haft när det kommer till deras ämnesspecifika samt 
generiska kunskaper.  

Revisorsassistenterna med magisterexamen har läst Accounting Auditing and Control 
och kommer således kunna uttala sig om vilka moment från kursen de har användning 
av i de dagliga arbetsuppgifterna. De kommer även kunna att besvara hur kursen 
påverkat deras intresse för redovisning och revision och vad de visste om revisionsyrket 
när de sökte arbetet, vilket är ett år i förväg, det vill säga innan kursen Advanced 
auditing.  

Revisorsassistenterna med kandidatexamen har inte läst kursen och kan därför inte 
besvara frågor som specifikt gäller den. Däremot kan de bidra med sina upplevelser när 
det kommer till första tiden på arbetet, hur kunskapsmässigt förberedda de känt sig inför 
arbetslivet och hur de tycker att de levt upp till upplevda förväntningar från 
arbetsgivarens sida när det kommer till generiska samt ämnesspecifika kunskaper.  

Vi har valt att utgå ifrån revisorsassistenter som är yrkesverksamma i Stockholm. 
Arbetsuppgifterna och det dagliga arbetet generellt samt upplevelserna kring generiska- 
samt ämnesspecifika kunskaper kan skilja sig åt i landet. Assistenterna i Stockholm har 
troligtvis en mer utstakad utvecklingsplan när det kommer till arbetsuppgifter, medan 
revisorsassistenterna på mindre orter utför mer varierade uppgifter beroende på vad som 
finns att göra. Eftersom större kontor arbetar mot större bolag skiljer sig 
arbetsuppgifterna även där. Upplevda förväntningar på assistenterna skulle kunna 
variera stort mellan städer, då det i Stockholm anställs fler assistenter vilket kan göra att 
enskilda individer inte känner samma förväntningar från arbetsgivaren än de som 
anställs ensamma på mindre kontor. Detta kriterium baseras även på att 36 procent av 
nyutexaminerade civilekonomer arbetar i Stockholms län och fem procent arbetar i 
Västerbotten enligt Civilekonomernas framtagna rapport för 2015 (Civilekonomerna, 
2015, s.17). Därför ser vi det som ett större värde för studien att utföra den med hjälp av 
respondenter som arbetar i Stockholmsregionen. 

Revisorer 
Revisorerna är alla auktoriserade och har insyn i revisorsassistenters arbete och 
utveckling från rekryteringsprocess och framåt i karriären. De fungerar som coacher 
eller mentorer på respektive revisionsbyrå och följer revisorsassistenternas utveckling 
på olika sätt och i olika grad. Samtliga arbetar på någon av The big four, som anställer 
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en stor mängd revisorsassistenter varje år. Denna respondentgrupp ska bidra med sin 
syn på förväntningar på generiska samt ämnesspecifika kunskaper hos nyanställda 
revisorsassistenter samt vilka kurser som är meriterande vid rekrytering. De kommer 
också ge sin syn på inom vilka områden de tycker nyanställda har bristande kunskaper 
och hur de upplevt att arbetssökandes kunskaper om revisionsyrket är. Eftersom 
samtliga respondenter i gruppen flera gånger årligen deltar i rekryteringsprocesser kan 
de bidra med information om vad som anses meriterande hos revisorsassistenterna och 
vad de upplever att assistenterna har för förväntningar på yrket. 

Anledningen till att vi valde att begränsa respondentgruppen till Stockholmsområdet är 
att revisorerna i huvudstaden på de fyra största revisionsbyråerna årligen rekryterar 
revisorsassistenter i stor omfattning. På kontoren i de mindre orterna rekryteras det i 
många fall bara en revisorsassistent om året. Detta gör att revisorerna i Stockholm som 
jobbar på någon av The big four har inblick i vad nyutexaminerade civilekonomer 
besitter för ämnesspecifika samt generiska kunskaper när de börjar sitt första arbete som 
revisorsassistenter och även vilka kunskaper de tycker saknas. De är också insatta i hur 
utvecklingen hos olika individer ser ut på arbetet i och med att stora skaror rekryteras 
vid samma tillfälle. Detta gör det lättare att reflektera över och jämföra likheter och 
olikheter mellan individer, exempelvis med olika utbildningsgrad. Revisorer i Umeå 
skulle troligtvis ha störst erfarenheter av revisorsassistenter med examen från Umeå 
universitet, vilket gör att det blir svårare att finna hur Umeå universitet skulle kunna bli 
konkurrenskraftigt jämfört med andra universitet i Sverige.  Nedan finns en tabell över 
kravprofilerna för de olika respondentgrupperna. 
 

Respondentgrupp Geografiskt 
område 

Kravprofil Anställning Motivering 

Blivande 
revisorsassistenter 

Umeå 
universitet 

Läst kursen 
Accounting 
Auditing and 
Control vid 
Umeå 
universitet HT 
2016 

Kommer börja 
arbeta som 
revisorsassistent 
efter avslutade 
studier 

Kännedom om 
kursen, deltagit i 
rekryteringsproc
ess 

Revisorsassistenter 
med 
magisterexamen 

Stockholm Läst kursen 
Accounting 
Auditing and 
Control vid 
Umeå 
universitet HT 
2015, examen 
VT 2016 

Arbetar som 
revisorsassistent 
på någon av The 
big Four  

Insyn i kursen 
Accounting 
Auditing and 
Control, relatera 
utbildning till 
arbetssituation 

Revisorsassistenter 
med 
kandidatexamen 

Stockholm Läst vid Umeå 
universitet, 
examen VT 
2016 

Arbetar som 
revisorsassistent 
på någon av The 
big four  

Relatera 
utbildning till 
arbetssituation 

Revisorer Stockholm Auktoriserad 
med insyn i 
revisorsassistent
ers arbete och 

Arbetar som 
revisor på någon 
av The big four 

Bidra med 
erfarenheter och 
förväntningar 
angående 
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utveckling från 
rekrytering till 
fortsatt karriär 

nyanställda 
revisorsassistent
er 

Tabell 3 - Kravprofil för studiens respondenter 

5.4 Data 

5.4.1 Intervjuernas konstruktion 
Kvalitativa intervjuer kräver mycket förberedelser, exempelvis genom inläsning av 
relevant information för studien, för att kunna ställa väsentliga frågor till respondenterna 
(Qu och Dumai, 2011 s. 239). Därför valde vi att läsa in oss på tidigare studier och 
annan relevant litteratur innan intervjumallen skapades och intervjuerna genomfördes. 
Genom att basera vår intervjumall på tidigare litteratur har vi funnit stöd, alternativt inte 
funnit stöd i det som konstaterats tidigare, beroende på vad våra respondenter svarat. 
Intervjuer kan struktureras upp på olika sätt. Att ha ett underlag, en guide av något slag, 
att utgå ifrån under intervjutillfället underlättar för att inte missa att ta upp något 
väsentligt område och för att underlätta när det kommer till att hålla sig inom de 
avtalade tidsramarna för intervjun. Vi valde att göra en intervjumall som vi till stor del 
baserat på litteraturgenomgången. En intervjumall kan innehålla allt från detaljerade 
frågor som med fördel för studien tas upp i en särskild ordningsföljd, till olika större 
frågeområden som ska beröras någon gång under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2010, 
s. 146).  
 
Vi har som tidigare nämnt valt att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuform med 
frågeområden som kan frångås, till exempel vid följdfrågor och andra omständigheter 
vid intervjutillfället. Vi har även använt oss utav öppna frågor för att få variationer i 
våra respondenters svar. Varje respondentgrupp fick egna frågeområden med tillhörande 
frågor, detta för att frågorna och områdena anpassats efter respektive grupp. Nedan har 
vi sammanställt en tabell som visar vilken litteratur vi baserat intervjumallens 
frågeområden på. För att göra det tydligt för våra läsare har vi valt att göra en 
gemensam tabell för alla respondentgrupper där nämnda frågeområden vänder sig till 
samtliga respondenter. Varje respondentgrupp ansvarar dock för att svara mer ingående 
på vissa specifika frågeområden och därmed besvara studiens problemformuleringar. 
Intervjumallen finns i sin helhet i Appendix 4.  
 

Frågeområde Huvudkälla för 
inspiration 

Förklarar 

Kandidat respektive 
magisterexamen 

Civilekonomerna (2015) Respondenternas syn på valet att läsa 
tre respektive fyra år, samt 
revisorernas åsikter kring detta 

Generiska och 
ämnesspecifika 
kunskaper 

Crawford et.al (2011) 
 

Respondenternas resonemang kring 
vikten av generiska kunskaper i 
arbetslivet samt hur Accounting 
Auditing and Control kan utveckla 
de generiska alternativt 
ämnesspecifika kunskaperna. 

Utbildningens innehåll Johnson et.al (2003) Respondenternas åsikter kring vikten 
av att läsa en/flera kurser inom 
revision inför yrket som 
revisorsassistent. 

Förväntningar på Johnson et.al (2003) Förväntningar på arbetet som 
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revisionsyrket Phillips och Crains (1996) revisorsassistent och hur dessa 
stämmer överens med verkligheten. 

Undervisningsmetoder  Adler och Milne (1997) 
Chaffey et.al (2011) 
Johnson et.al (2003) 

Huruvida våra respondenter anser att 
den nuvarande utbildningen och dess 
undervisningsmetoder skapar 
generiska samt ämnesspecifika 
kunskaper som sedan är användbara i 
arbetslivet som revisorsassistent. 

Efterfrågade färdigheter 
och kunskaper hos 
revisorsassistenter 

Chaffey et.al (2011) Hur Umeå universitet kan utveckla 
kursen Accounting Auditing and 
Control för att möta de efterfrågade 
färdigheterna och kunskaperna i 
arbetslivet. 

Examination Stockfors et.al (2010) 
 

Respondenternas åsikter vad gäller 
för-och nackdelar med de 
examinationssätt som används inom 
kursen Accounting Auditing and 
Control. 

Motivation Herzberg et.al (1993) 
 

Blivande 
revisorsassistenter/Revisorsassistente
rs tillfredsställelse utifrån deras val 
att läsa fyra alternativt tre år vid 
Umeå universitet samt förståelse för 
deras beslut.  

Studiemotivation Everaert et.al (2017) Blivande revisorsassistenters samt 
revisorsassistenters motivation till 
djup- alternativt ytinlärning och dess 
påverkan i arbetslivet. 

Inlärning Kolb (u. å) Förklarar hur individer lär sig olika 
Tabell 4 - Intervjutabell relaterad till litteraturen 
 
Det finns olika typer av intervjufrågor. Vi valde att starta samtliga intervjuerna med 
inledande frågor, för att få en känsla för respondentens bakgrund och hur väl insatta de 
var i ämnet vi önskade beröra. Med introduktionsfrågorna ville vi få en uppfattning om 
våra respondenter, få dem att slappna av och på så sätt anpassa vårt sätt att ställa frågor 
efter situation och respondenternas personlighet. Intervjumallen vi använde oss av under 
intervjuerna innehåller olika frågeområden, så det blev viktigt för oss att ställa 
strukturerande frågor när vi märkte att respondenterna kom in för djupt på ämnen som 
inte hade med studien att göra, eller när ett frågeområde var uttömt. Strukturerande 
frågor är sådana som på ett artigt sätt signalerar att det är dags att gå vidare till nästa 
ämne (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 151). Intervjumallen följdes inte slaviskt och vi 
ändrade frågornas formuleringar beroende på person och situation. Vissa frågor 
behövde vi inte ställa för att de blev besvarade i en annan frågeställning. Vi kom innan 
intervjuerna hölls överens om att båda fick ställa uppföljningsfrågor under intervjuernas 
gång, oavsett vem som ställt huvudfrågan. Uppföljningsfrågor kan vara frågor på det 
respondenten precis sagt, en nick eller en paus som kan leda till att respondenten 
utvecklar sitt svar (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 150-151).  
 
Att ställa uppföljningsfrågor upplevde vi som lättare vid de fysiska intervjuerna, då det i 
telefonintervjun lätt blev att intervjuaren avbröt respondenten, som bara tagit en paus i 
sitt svar. Vissa följdfrågor hade vi tänkt på när vi gjorde intervjumallen, så de fanns med 
i materialet, men de flesta kom spontant under intervjuernas gång och finns därför inte 
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med i mallen. Att ställa tolkande frågor i följd med att respondenterna sa något som 
kändes otydligt eller för att försäkra sig om att vi förstod hur de menade var också 
viktigt under intervjuernas gång. En tolkande fråga kan vara en återupprepning av det 
respondenten just sagt omformulerat till en fråga (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 152). 
Vi har i samtliga intervjuer gjort vårt yttersta för att undvika ledande frågor som skulle 
kunna påverka respondenternas svar. Även andra signaler såsom kroppsspråk och 
spontana reaktioner är sådant som skulle kunna visa respondenterna vad vi som 
intervjuare tycker och på så sätt påverka deras svar (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 188). 
Vi har även i detta avseende försökt agera neutralt under intervjuerna, utan att verka 
oengagerade. 
 

5.4.2 Pilotstudie   
Inför intervjuernas genomförande bestämde vi oss för att utföra en pilotintervju. Detta 
för att testa vår intervjumall men även för att få en känsla för hur en intervju fungerar 
och hur vi på ett oberoende sätt kan ställa följdfrågor till respondenten. Drygt en vecka 
innan ordinarie intervjuer utförde vi pilotstudien med Blivande revisorsassistent 3 som 
för tillfället studerar vid Umeå universitet. Detta för att ha god tid att korrigera och 
utveckla intervjumallen ifall det skulle behövas. Det visade sig dock att vår pilotstudie 
gav väldigt mycket intressanta åsikter, och vi beslutade oss därmed för att ta med data 
från pilotstudien i empirin. Frågorna som ställdes kändes väsentliga och respondenten 
hade inga problem att förstå frågeställningarna.  
 
Efter intervjun frågade vi den Blivande revisorsassistenter vad denne tyckte om 
frågorna och intervjun i allmänhet. Respondenten hade inget särskilt att anmärka på, så 
vi har därför inte förändrat någonting i den intervjumall vi utgått ifrån vid intervjuerna 
med blivande revisorsassistenter. Vi reflekterade dock över hur vi skulle lägga upp 
efterföljande intervjuer eftersom respondenten tidigt i intervjun kom in på frågeområden 
som berörde Accounting Auditing and Control, vilket skulle behandlas senare under 
intervjun. Detta resulterade i att vi i början av resterande intervjuer beskrev vilka ämnen 
vi skulle komma att beröra. Det resulterade i att respondenterna svarade mer generellt 
på frågorna till en början som det var tänkt och sedan kom in djupare på kursen och dess 
innehåll. Blivande revisorsassistent 3 som deltog i pilotstudien tillfrågades om 
materialet fick användas i studien innan det sammanställdes med övrig data i empirin. 
 
Vi hade som målsättning att utföra ytterligare pilotintervjuer, både med en 
revisorsassistent och en revisor. På grund av att våren är en hektisk period för branschen 
fick vi tyvärr avboka dessa en vecka innan ordinarie intervjuer. Vi fick därmed testa 
intervjumallen på varandra för att se ifall några frågor var otydliga eller korrigera 
eventuella upprepningar.  
 
Vi anser att samtliga intervjumallar är väl genomarbetade och att frågorna har relevanta 
kopplingar till tidigare forskning och teorier. Vi har även haft en kontinuerlig dialog 
med vår handledare för att försäkra oss om att intervjumallen är tillräckligt 
genomarbetad för att samla så mycket och relevant data som möjligt för att studien i sin 
helhet ska få ett välarbetat och användbart resultat. 
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5.4.3 Genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjuerna har genomförts via fysiska intervjuer med undantag för en 
revisorsassistent som tyvärr inte kunde medverka på en fysisk intervju. Detta löste vi 
genom en intervju per telefon istället. Den huvudsakliga orsaken till vi valt fysiska 
intervjuer är dels för att visa vårt engagemang att träffa de personer som är vänliga att 
ställa upp på intervjuerna men även för att kunna analysera kroppsspråk, ansiktsuttryck 
och miljön runt omkring som tyvärr inte går att läsa av vid en telefonintervju. Enligt 
Bryman (2011 s. 432-433) ger ett möte med respondenten en större förståelse kring hur 
respondenten tycker och tänker om vissa saker. Att utföra intervjuerna per telefon hade 
givetvis varit mindre tidskrävande att genomföra samt ett smidigt sätt att nå 
respondenter oavsett vilken ort de befinner sig i. Eftersom en utav våra respondenter 
inte hade tid eller möjlighet att träffa oss under den vecka vi befann oss i Stockholm 
valde vi att utföra den intervjun per telefon.  
 
Några dagar innan respektive intervju informerades respondenterna om frågeområden 
som skulle behandlas under intervjun. Även kursplanen för kursen Accounting Auditing 
and Control bifogades. Detta för att framförallt revisorerna skulle få möjlighet att sätta 
sig in i kursens upplägg. Vi valde att inte informera allt för ingående om vad intervjun 
skulle behandla med hänsyn till att spontaniteten på reaktioner skulle bibehållas. 
Revisorsassistenterna kontaktades cirka två veckor inför respektive intervju för att 
uppmuntra dem till att dokumentera en veckas arbete för att enklare kunna diskutera 
deras arbetsuppgifter under intervjun.  
 
Samtliga intervjuer inleddes med att förklara studiens syfte, respondentens roll i studien, 
deras anonymitet samt att intervjun skulle spelas in ifall respondenten inte hade 
någonting emot det. Samtliga respondenter gick med på att intervjun fick spelas in 
vilket har underlättat studiens datainsamling samt dokumentation i form av 
transkribering. Vi har valt fullständig anonymitet hos våra respondenter, både vad gäller 
namn och arbetsplats. Detta för att försäkra oss om att respondenterna är ärliga i sina 
svar och inte försöker få sin arbetsplats framställas i bättre dager.  
 
Respondenterna var sedan innan informerade om studiens syfte eftersom det tagits upp 
vid första kontakten med respondenterna, men vi gick igenom detta ännu en gång för att 
försäkra oss om att respondenterna kände till ämnet samt deras bidrag till studiens syfte. 
En mer detaljerad beskrivning av intervjupersonerna och hur länge intervjuerna varade 
nämns senare i empirin. Samtliga intervjuer varade mellan 26,47 och 66 minuter.  Den 
kortaste intervjun var den som utfördes via telefon, vilket vi tror var anledningen till att 
intervjun varade en kortare tid. Denna person hade tidigare tackat nej till att medverka 
under den tid vi befann oss i Stockholm och det var därefter svårt att hitta ett bra tillfälle 
för telefonintervju. Under en telefonintervju är det svårt att veta om respondenten är 
distraherad av någonting annat eller i vilken miljö personen befinner sig i. Med känslan 
av att respondenten hade fullt upp även denna dag blev det av naturliga skäl en intervju 
med färre följdfrågor. Trots att intervjun varade en kortare tid fick vi material som är 
relevant för studien.  
 
Vi båda deltog i samtliga av de fysiska intervjuerna där vi inför intervjutillfällena hade 
delat upp frågeområden som vi ansvarade för.  Detta anser vi var ett bra arbetssätt 
eftersom en person då kunde fokusera på att ställa frågor medan den andra fick 
möjlighet att analysera och fundera på eventuella följdfrågor. För att vi båda skulle vara 
aktiva under intervjun turades vi om att ställa frågor samt att observera, analysera och 
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ställa följdfrågor. Eftersom vi valt att utforma intervjun utifrån ett semistrukturerat 
arbetssätt är följdfrågorna en viktig faktor för att inskaffa så användbar data som 
möjligt. Eftersom samtliga intervjuer spelades in valde vi medvetet att inga 
anteckningar skulle föras under intervjuerna. Detta eftersom vi anser att det skulle 
kunna vara distraherande för respondenterna samt att den med ansvar för följdfrågorna 
riskerar att tappa fokus.  
 
En viktig och ibland avgörande faktor för en lyckad intervju är den miljö intervjun 
utförs i. Genom att finna en lugn och ostörd plats säkerställs en lämplig miljö att utföra 
intervjun i (Bryman, 2011 s. 420). Samtliga revisorer samt två av revisorsassistenterna 
hade i förväg bokat konferensrum vilket bidrog till en professionell, lugn och ostörd 
miljö. Där var det dels enkelt att höra vad alla personer i rummet sa men det 
underlättade framförallt vid transkriberingen eftersom ljudfilen inte tagit upp några 
störande ljud från omgivningen. Det gjorde även att respondenterna och vi författare var 
fokuserade på intervjun och stördes därmed inte av någonting som hände i miljön runt 
om. Två av revisorsassistenterna var ute hos kunder samma dag som intervjuerna skulle 
utföras. För att underlätta för dessa respondenter hölls intervjuerna på caféer som låg i 
närheten av de områden som revisorsassisterna senare skulle åka tillbaka till. Detta 
resulterade i att miljön blev något stimmig och distraherande. Det var ingenting som vi 
kände påverkade intervjun i sig men blev dessvärre svårare att transkribera eftersom 
ljud från omgivningen fångades upp i inspelningen. Vad gäller blivande 
revisorsassistenter utfördes samtliga intervjuer på avskild plats på Umeå universitet. Vi 
valde att utföra intervjuerna på universitet med hänsyn till våra respondenter eftersom 
det skulle vara lätt för dem att delta i studien. Tyvärr fick vi inte tillgång till något 
enskilt klassrum vilket resulterade i att en del störningsljud fanns i bakgrunden. Detta är 
dock ingenting vi anser försämrade varken intervjun eller påverkade transkriberingen. 
Om intervjuerna hade gjorts om hade vi dock sett till att i god tid bokat grupprum för 
samtliga respondenter. Trots att störningsmomenten inte försämrade intervjuerna anser 
vi att grupprum som bokats med god framförhållning skapar ett seriöst intryck av oss 
författare och visar att vi är väl förberedda inför intervjuerna. Vi anser att vårt 
engagemang speglar engagemanget hos respondenterna, där det alltid finns 
utvecklingsområden som skulle kunna påverka helheten av en intervju.  
 
Efter att vi gått igenom innehållet av empirin såg vi ett behov av att komplettera med 
ytterligare litteratur samt ta bort sådan litteratur som vi inte anser tillför något eller är 
väsentlig för vår studie. Den litteratur som kompletterat studien i efterhand är Jackling 
och De Lange (2009), Dupray (2011) samt Arrow (1973). Eftersom denna litteratur 
tillkommit efter att intervjuerna utförts finns således inte dessa med i intervjufrågor 
kopplade till litteraturgenomgång.  
 

5.4.4 Databearbetning 
Som tidigare nämnt spelades samtliga intervjuer in efter respondenternas godkännande. 
Inspelningsinstrumentet som användes var en Iphone 7 och applikationen röstmemo. 
Denna testkördes innan pilotintervjun för att säkerställa att ljudet var acceptabelt samt 
att ljudfilerna enkelt kunde sparas ner och överföras till Google Docs och den 
gemensamma mapp som skapats för examensarbetet. Med hjälp av inspelningarna har 
materialet sedan transkriberats, vilket innebär att vi skrivit ner det som sagts under 
intervjutillfällena. Överflödiga ord och uttryck är ej väsentliga i transkriberingen, detta 
för att intervjuerna ska vara lättlästa och konkret visa respondenternas svar (Bryman, 
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2011, s. 431). Vi delade upp transkriberingarna emellan oss så att intervjuerna 
fördelades jämnt tidsmässigt. VLC media player laddades ner på respektive dator för att 
ljudfilerna skulle kunna spelas upp i ett långsammare tempo. Det underlättade 
transkriberingen då vi kunde undvika att spola ljudfilerna fram och tillbaka under 
arbetets gång. Transkriberingen underlättade när materialet skulle sammanställas och 
analyseras, eftersom vi då kunde utgå från transkriberingarna istället för att lyssna på 
ljudfilerna flera gånger. Detta gjorde arbetssättet mer effektivt. Under 
transkriberingsarbetet markerades väsentliga stycken där respondenterna nämnt något 
av intresse och meningar som skulle kunna citeras i arbetet i ett senare skede. Vi läste 
sedan igenom varandras transkriberingar för att markera väsentliga meningar som den 
andre kunde ha missat. Detta bidrog också till att sammanställningen av materialet blev 
mer effektiv än om detta hade gjorts i efterhand. Transkriberingarna är inte bifogade i 
examensarbetet, men finns tillgängliga om det skulle efterfrågas i samband med 
betygsättning. 
 
För att få en bättre struktur i empirin valde vi att sammanställa varje respondentgrupp 
för sig. När vi sammanställde och analyserade materialet gjorde vi det utifrån områden 
som vi bedömde var väsentliga för studien. Empirin delades in i områden som är 
relevanta utifrån studiens problemformulering. Områdena varierar beroende på 
respondentgrupp och den data vi hade att arbeta med.  
 

5.4.5 Etiska aspekter 
En viktig del att ta hänsyn till i en studie etiska aspekter. De innebär frivillighet, 
integritet, nyttjandekrav, konfidentialitetskrav, och anonymitet (Bryman, 2011, s.131).  
Anledningen till att etiska aspekter ska tas i beaktning är för respondenternas trygghet. 
För att uppfylla dessa aspekter har vi som tidigare nämnt berättat för samtliga 
respondenter om studiens syfte och de har därefter fått valmöjligheten att delta i studien 
eller inte. Därmed har samtliga respondenter frivilligt valt att delta i studien. De har 
även varit väl informerade om vad studien handlar om och hur vi kommer att använda 
deras svar anonymt i empirin. Innan inspelningarna påbörjades ställde vi alltid frågan 
till våra respondenter ifall de godtog att intervjun i sin helhet spelades in. Vi förklarade 
också att de inspelade ljudfilerna endast kan nås av oss författare och att de inte kommer 
att användas i något annat syfte än i vår studie. Vi har även erbjudit samtliga 
respondenter att ta del av studien före och efter dess publicering.  
 
Vid första kontakt med våra respondenter informerade vi att intervjun uppskattades ta 
30-40 minuter. Med hänsyn till våra respondenter och den tid de avsatt har vi under 
samtliga intervjuer försökt hålla oss till dessa tidsramar. Vissa av våra respondenter 
visade extra stort engagemang i ämnet och var därför drivande i att fortsätta prata efter 
att samtliga frågor var ställda. Vi informerade respondenterna när sista frågan ställdes 
och anser därför att det var på respondenternas initiativ intervjun fortsatte och översteg 
den utsatta tiden. Därmed anser vi att den etiska aspekten vad gäller respondenternas 
förväntan på hur lång tid de behövde avsätta för intervjun är uppfylld.  
 
I vår studie ges ingen information som kan göra att det går att identifiera någon av 
respondenterna. Intervjuer kan behandla känsliga ämnen vilket gör det viktigt att ta 
hänsyn och värna om konfidentialiteten (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 203). Vi är 
öppna med att blivande revisorsassistenterna samt revisorsassistenterna har studerat vid 
Umeå universitet men nämner inte vilken byrå personerna arbetar på, vilket 
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respondenterna är informerade om samt har godkänt. Detta gäller även revisorerna. Vi 
anser därför att anonymiteten, integriteten och konfidentialitetskravet är uppfyllt. De 
respondenter som själva nämnt vilka byråer de arbetar på har vi, trots deras val att 
nämna detta, valt att censurera företagsnamnet på. Detta för att inte göra skillnad på de 
respondenter som valt att vara öppna i frågan och de som väljer att delta anonymt. Även 
i transkriberingen har vi censurerat respondentens namn samt arbetsplats utifall det vid 
betygsättning skulle begäras utlämning av transkriberingarna.  
 
6. Empiri 

I detta kapitel presenteras studiens insamlade empiri. Vi har sammanställt resultatet 
utifrån respektive respondentgrupp; Blivande revisorsassistenter, Revisorsassistenter 
och Revisorer, där vardera grupp representerar olika delar i studiens frågeområden.  
 

6.1 Inledning 
I tabellen nedan återfinns information om respondenterna i respektive grupp. Intervjutid, 
plats för intervju samt miljö vid intervjutillfällena presenteras på ett överskådligt sätt. 
Respondenterna är även numrerade för att lättare kunna göra hänvisningar senare i 
avsnittet. 
 
Respondent Arbetsplats Datum Tid 

(min) 
Plats Miljö 

Blivande 
revisorsassist
ent 1 

Student, 
Umeå 

2017-03-10 40,47 Umeå universitet 
Tornet, 
Samhällsvetarhuset 

Avskild, 
något 
stimmig 

Blivande 
revisorsassist
ent 2 

Student, 
Umeå 

2017-03-10 38,25 Umeå universitet 
Tornet, 
Samhällsvetarhuset 

Något 
stimmig 

Blivande 
revisorsassist
ent 3 

Student, 
Umeå 

2017-02-24 34.05 Umeå universitet, 
Tornet, 
Samhällsvetarhuset 

Något 
stimmig 

Blivande 
revisorsassist
ent 4 

Student, 
Umeå 

2017-03-01 42,37 Umeå universitet 
Tornet, 
Samhällsvetarhuset 

Avskild, 
något 
stimmig 

Revisorsassi
stent 1 
(Magister) 

The big 
four 

2017-03-07 51,56 Stockholm, 
Revisionsbyrå, 
Konferensrum 

Avskild, 
tyst 

Revisorsassi
stent 2 
(Magister) 

The big 
four 

2017-03-07 47,19 Stockholm, 
Hemma hos 
respondenten 

Avskild, 
tyst 

Revisorsassi
stent 3 
(Magister) 

The big 
four 

2017-03-08 36,12 Stockholm, 
Centrum, 
Café 

Avskild, 
stressig 
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Revisorsassi
stent 4 
(Kandidat) 

The big 
four 

2017-03-07 44 Stockholm, 
Centrum, 
Restaurang 

Avskild, 
stressig 

Revisorsassi
stent 5 
(Kandidat) 

The big 
four 

2017-03-11 26,47 Telefon Tyst 

Revisor 1 The big 
four 

2017-03-08 66,35 Stockholm, 
Revisionsbyrå, 
Konferensrum 

Avskild, 
tyst 

Revisor 2 The big 
four 

2017-03-08 48,22 Stockholm, 
Revisionsbyrå, 
Konferensrum 

Avskild, 
tyst 

Revisor 3 The big 
four 

2017-03-06 51,55 Stockholm, 
Revisionsbyrå, 
Konferensrum 

Avskild, 
tyst 

Revisor 4 The big 
four 

2017-03-06 45,03 Stockholm, 
Revisionsbyrå, 
Konferensrum 

Avskild, 
tyst 

Tabell 5 - Översiktlig respondenttabell 
 
Empirin kommer att nämna respondenternas åsikter kring kursen Accounting Auditing 
and Control. För detaljerad information om momenten, se Appendix 2.   
 

6.2 Del I - Blivande revisorsassistenter 

6.2.1 Ett framtida arbete som revisorsassistent 
Samtliga Blivande revisorsassistenter har valt att arbeta med revision efter avslutade 
studier på grund av ett intresse för redovisning och revision. Intresset för ämnena har 
väckts dels under redovisningskurser under utbildningen, dels i kontakt med bokföring 
och andra arbetsuppgifter relaterade till redovisning vid extrajobb utöver studierna. 
Blivande revisorsassistent 1 beskrev också revisionsjobbet som ett bra sätt att skaffa sig 
kontakter inför framtiden. Att söka jobb inom revision och inte redovisning var inte en 
självklarhet för några av respondenterna. Blivande revisorsassistent 1 nämnde att denne 
lika gärna kunnat se sig börja med redovisning, men efter att ha googlat på skillnader 
mellan yrkesområdena tyckte respondenten att revision kändes bredare. Även Blivande 
revisorsassistent 4 resonerade på liknande sätt och skulle lika gärna kunnat tänka sig ett 
arbete inom redovisning, då respondenten jobbat extra med det och tyckt det varit roligt. 
 
Blivande revisorsassistent 3 är den ende av respondenterna som läst kursen 
Företagsekonomisk praktik C mot redovisning och revision. Kursen är på 15 
högskolepoäng och går att läsa som valbar kurs under sjätte terminen av 
civilekonomutbildningen vid Umeå universitet. Praktikplatsen var på en av The big four 
där redovisning och revision upptog halva tiden var. Där var revision det som Blivande 
revisorsassistent 3 fastnade för då det uppfattades mer socialt än redovisning, där 
respondenten fångade upp att mycket av arbetet sker digitalt. Blivande revisorsassistent 
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3 har också jobbat extra med revision på sidan om studierna och tycker att det kändes 
bra. Respondenten menade att Företagsekonomisk praktik C skapade goda 
förutsättningar när det kommer till att få arbete efter avslutade studier.  
 

“Jag har sagt att det värdefullaste under min utbildning är praktik. Det borde vara 
obligatoriskt.” 

 
- Blivande revisorsassistent 3 

 
Blivande revisorsassistent 1 kan tänka sig att i framtiden bli auktoriserad revisor och 
partner på en större revisionsbyrå. En framtida chefsposition anses lockande då 
respondenten tycker om att arbeta med människor och har fått utveckla sina 
ledaregenskaper i tidigare föreningsengagemang via skolan. Även Blivande 
revisorsassistent 2 har som långsiktigt mål att skriva auktorisationsprovet, med 
förhoppning om att trivas bra på sitt första arbete efter avslutade studier. 
 

6.2.2 Arbetsuppgifter  
Trots att Blivande revisorsassistent 3 haft praktik och jobbat extra inom revision samt 
läst kursen Advanced auditing upplevde sig inte respondenten riktigt ha koll på vad som 
komma skall i form av arbetsuppgifter och hur en dag på arbetet kan se ut. 
Respondenten berättade att revision till en början kändes mer abstrakt än redovisning 
där arbetsuppgifterna är väldigt tydliga. När det kommer till kunskaper inom ämnet 
revision och yrket i stort skaffade sig Blivande revisorsassistent 4 sig dem av bekanta 
som jobbar inom branschen och tyckte att det lät intressant. Blivande revisorsassistent 1 
tyckte sig kunna en del om revision när det kommer till teorin, men visste inte hur en 
granskning går till i praktiken. Respondenten förklarade också att denne känner sig 
orolig för kunskaperna i bokföring. Bokföringsämnet behandlades under 
företagsekonomi A under första terminen av utbildningen och kan ha glömts bort en del 
med tiden, menade respondenten. Blivande revisorsassistent 2 menade också att 
arbetsuppgifterna en revisor har känns diffusa och önskar att själv att kunskaperna varit 
större när det kommer till hur en arbetsdag ser ut och vad en revisor gör om dagarna. 
 
“Ja man hade nog kunnat ta upp det tidigare i utbildningen. Årskurs ett eller två. Och 

just prata om vad en revisor verkligen gör. För att det upplevde väl jag att det inte bara 
var jag som inte vet vad en revisor faktiskt gör. Alla vet ju vad en revisor är men vad 

det är man verkligen gör på en arbetsdag tror jag inte det är så många som vet.” 
 

- Blivande revisorsassistent 2 
 
Blivande revisorsassistent 4 fick arbetsuppgifterna beskrivna under arbetsintervjuerna 
men känner sig ändå osäker inför vad som väntar till hösten i form av hur en dag skulle 
se ut på arbetet. Respondenten trodde att detta kunde variera beroende på med vilken 
typ av bolag man får arbeta med, men att arbetsuppgifterna i slutändan ändå är ganska 
lika oberoende av storleken på bolaget som revideras. 
 
På frågan hur respondenterna tror att första tiden på jobbet som revisorsassistent 
kommer att se ut i form av arbetsuppgifter, svarade Blivande revisorsassistent 3 att 
första tiden kommer att bestå av arbete med mindre och medelstora bolag i form av 
prickning av årsredovisningar och granskning av enklare konton men som assistent med 



 50 

tiden kommer att få revidera större delen av bolagen. Blivande revisorsassistent 1 trodde 
att första tiden kommer spenderas mycket ute hos kund för att förstå processer och lära 
känna företagen. Detta menade även Blivande revisorsassistent 4, som också tror att 
man som nyanställd revisorsassistent kommer få kontrollinventera, ta stickprov i form 
av att leta fram fakturor och underlag för att sedan så småningom få vara med och 
planera och lägga upp revisionerna och be någon nyare göra det praktiska. 
 
 

6.2.3 Meriterande kunskaper, egenskaper och erfarenheter  
Då samtliga respondenter har fått jobb inom revision efter avslutade studier har samtliga 
deltagit i rekryteringsprocesser. Under intervjuerna ställdes frågor gällande kunskaper, 
egenskaper och erfarenheter som upplevts vara meriterande hos de sökande vid 
anställningsintervjuerna. 
 
Blivande revisorsassistent 3 uppfattade det under rekryteringsprocessen som att den 
blivande arbetsgivaren eftersökte personer som läst en fyraårig utbildning, men känner 
sig såhär i efterhand osäker på om så verkligen var fallet eller om det bara var något 
som uppfattades av respondenten själv. Även Blivande revisorsassistent 1 uppfattade 
det under rekryteringsprocessen som att en magisterexamen var det som krävdes, men 
har i efterhand förstått att så inte var fallet. Blivande revisorsassistent 3 upplevde att 
kurser och utbildning överlag var något som berördes väldigt lite under intervjuerna, 
vilket bekräftas av resterande respondenter som samtliga upplevde att det var kurserna 
för auktorisation som var intressanta att ha läst enligt revisionsbyråerna. Blivande 
revisorsassistent 3 har fått arbete i Umeå efter avslutade studier och fångade upp att 
Umeå universitet har ett gott rykte bland revisionsbyråerna lokalt, då främst genom 
studenter med goda kunskaper i redovisning. Ingen av respondenterna som fått arbete på 
andra orter än Umeå upplevde att faktumet att de har läst vid Umeå universitet skulle 
varit något de lagt särskilt stor vikt vid under arbetsintervjuerna i 
rekryteringsprocesserna.  
 
På frågan om vilka kunskaper och erfarenheter som upplevts meriterande hos assistenter 
under rekryteringen svarade Blivande revisorsassistent 3 och 4 att extrajobb inom 
relevant område var det som uppfattats mest meriterande när det kommer till 
erfarenheter. Kunskapsmässigt var det redovisningen som nämndes i samtliga 
intervjuer. Att ha en grundläggande kunskap inom redovisning och ha koll på begrepp 
såsom avskrivningar och hur de fungerar nämnde Blivande revisorsassistent 1. Blivande 
revisorsassistent 3 menade att det inför arbetslivet förmodligen är viktigt att känna till 
vilka typer av konton som ingår i en resultat- och balansräkning, samt hur en 
årsredovisning ser ut. Blivande revisorsassistent 4 hade liknande åsikter. 
 

“Ja men jag tänker att jag ska kunna ja men grundläggande redovisning. Vad är 
intäkter, kostnader, amen asså kunna ja men kunna få en förståelse för ett företags 

balans- och resultaträkningar. Och så kunna se på den då att kanske dra slutsatser av 
det. Ja men de har väldigt mycket personalkostnader här. Vad kan det bero på? Att man 
får liksom lite mer förståelse av att titta på deras siffror rent. Och sen också fungera i 

en grupp, att man ska kunna samarbeta och vara en schysst team-member. Ehm. Och ja 
men vad mer. Ja men ta för sig säkert” 

 
- Blivande revisorsassistent 4 
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När det kommer till revisionsämnet uppfattade samtliga respondenter att de blivande 
arbetsgivarna inte förväntar sig någonting av dem som nyanställda. 
 
“Dom har varit väldigt noggranna och sagt att de inte förväntar sig någonting från de 
som börjar. För dom, i alla fall dom jag har pratat med, säger att vi inte kan någonting 

över huvud taget och att vi börjar om från ruta ett dagen vi kliver in i arbetslivet.” 
 

- Blivande revisorsassistent 3 
 
Ingen respondent upplevde att det faktum att ha läst redovisning och revision på 
engelska skulle vara något som revisionsbyråerna såg som meriterande under 
rekryteringsprocesserna. 
 
När det kommer till egenskaper uppfattade samtliga respondenter att den sociala 
förmågan är viktig för att fungera inom revisionsbranschen. Blivande revisorsassistent 3 
nämnde att byråerna söker drivna, strukturerade och sociala personer med analys- och 
problemlösningsförmåga. Blivande revisorsassistent 1 sa att ett driv, förutom den 
sociala förmågan, är det denne har uppfattat vara de viktigaste egenskaperna att besitta, 
medan Blivande revisorsassistent 3 tyckte att stresstålighet var en uppskattad egenskap 
utöver samarbetsförmåga. Blivande revisorsassistent 4 nämnde även vikten att ha rätt 
personlighet för att kunna vara konsult och gärna besitta en del egenskaper som är till 
fördel vid försäljning, då arbetet handlar om att sälja sig själv och byrån. Samtliga 
respondenter upplevde att stort fokus under intervjuerna varit på personlighet snarare än 
kunskaper.  
 

6.2.4 Magisterexamen vid Umeå universitet 
På frågan om varför respondenterna valt att fullfölja civilekonomprogrammet och läsa 
fyra år istället för att ta en kandidat, svarade de flesta att de var inställda på det redan 
från början. Blivande revisorsassistent 3 och 4 förklarade att läsa fyra år var det de 
visste om från första dagen på utbildningen och ville också slutföra det som var tänkt 
från start. Blivande revisorsassistent 3 sa också att om denne hade fått göra om valet på 
nytt hade kandidatexamen varit självklart, om det inte var för att Företagsekonomisk 
praktik C inte hade varit möjlig att genomföra med en kandidatexamen. Blivande 
revisorsassistent 1 hade också, om denne fått göra om sitt val, tagit en kandidatexamen 
och tror inte att detta hade påverkat möjligheten till jobb. Detta på grund av att många 
av dennes bekanta fått anställning hos redovisnings- och revisionsbyråer efter tre års 
studier. Blivande revisorsassistent 2 hade fortfarande läst fyra år om valet skulle göras 
på nytt, då uppfattningen är att det var under det fjärde året som respondenten verkligen 
lärt sig något av värde för arbetslivet. 
 

6.2.5 Accounting Auditing and Control  
Vid frågan om respondenternas åsikter vad gäller kursen i sin helhet, svarade Blivande 
revisorsassistent 3 att kursen känns för spretig och att de två första momenten, 
Advanced financial statement analysis and valuation och Advanced management 
accounting, borde bytas ut till ytterligare två redovisnings- samt revisionskurser. 
Blivande revisorsassistent 4 och 1 resonerade på liknande sätt. Blivande 
revisorsassistent 1 menade också att förväntningarna på de två första momenten var 
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låga, då de inte behandlade de ämnen respondenten ville inrikta sig mot. Blivande 
revisorsassistent 2 hade svårt att bestämma sig om denne skulle läsa mot finansiering 
eller redovisning och revision på avancerad nivå. Det som slutligen var det som fick 
respondenten att bestämma sig var Advanced financial accounting. Läraren ansvarig för 
momentet hade undervisat studenten under tidigare redovisningskurser och visat sig 
vara duktig och engagerad, vilket blev avgörande i respondentens val och levde 
dessutom upp till respondentens förväntningar. Advanced auditing var det moment 
Blivande revisorsassistent 2 såg mest fram emot. 
 
Blivande revisorsassistent 3 berättade att Accounting Auditing and Control är den första 
kursen under utbildningen som på riktigt utmanat denne när det kommer till att behöva 
lägga ner tid för att klara tentorna, vilket fick medhåll av Blivande revisorsassistent 2 
som tyckte att kursen är den första att sätta stresståligheten på prov under utbildningen. 
När det kommer till valet att läsa mot redovisnings och revision på avancerad nivå 
förklarade Blivande revisorsassistent 1 att det var de två sista momenten, det vill säga 
Advanced financial accounting och Advanced auditing, som fick respondenten att ta 
beslutet om inriktning. 
 
Advanced financial statement analysis and valuation 
Blivande revisorsassistent 1 tror, likt samtliga av de andra respondenterna, att Advanced 
financial statement analysis and valuation inte kommer vara värdefullt för framtida 
arbetsuppgifter som revisorsassistent. Respondenten menade att momentet är mer 
inriktat mot finance och att det känns som att momentet är inkluderat för att det inte 
funnits några andra bra förslag. När det kommer till undervisningsmetoderna under det 
första momentet anser Blivande revisorsassistent 2 att det är ett bra ämne att ha 
föreläsningar i och att det var bra med olika uppgifter att göra självständigt som 
komplement till föreläsningarna. Deltestet, i form av ett internetbaserat prov, tyckte 
respondenten om, för att det ställer krav på studenterna att börja studera i tid. Blivande 
revisorsassistent 4, som talade mer för praktiska inslag i undervisningen, tycker att 
momentet med fördel skulle kunna innehålla grupparbeten för variation och en chans att 
lära känna nya människor. Respondenten tyckte inte heller att föreläsningarna gav 
speciellt mycket inför tentan och tyckte att det var när plugget inför examinationen 
startade som en förståelse för vad kursen handlar om kom. Att det kan ha varit fråga om 
bristande intresse för ämnet erkände Blivande revisorsassistent 4. 
 
Advanced management accounting 
När det kommer till det andra momentet under kursen, Advanced management 
accounting, sa Blivande revisorsassistent 2 att momentet känns irrelevant om studenten 
efter avslutade studier inte vill arbeta med just management. Respondenten menade att 
upplägget med föreläsningar, case och skriftlig tenta är bra för ämnet och har tagit med 
sig kunskap om olika organisationsstyrningar efter avslutad kurs. Blivande 
revisorsassistent 3 ansåg att Advanced management accounting inte kändes relevant för 
den inriktning respondenten önskat läsa. Det höll inte revisorsassistent 1 med om, som 
menar att de tre sista momenten skulle kunna vara användbara i arbetslivet. 
Undervisningsmetoderna under momentet 2, som innefattar en del grupparbeten, såg 
Blivande revisorsassistent 4 positivt på. Respondenten nämnde då särskilt caset som 
behandlade hållbarhet, där studenterna gruppvis skulle upprätta ett balanced scorecard 
hos olika företag. Detta tror respondenten sig kunna ha användning av i sin roll som 
konsult i revisionsyrket, att ha fått tillämpa sina kunskaper på ett verkligt företag. Att 
läraren i ämnet kändes kunnig och engagerad nämndes också under intervjun.  
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Advanced financial accounting 
Blivande revisorsassistent 3 menade att Advanced financial accounting är den kurs som 
denne tror sig komma ha mest nytta utav i arbetslivet, dels genom insyn i regelverket, 
men främst genom att veta var information om IFRS finns att hitta. Även Blivande 
revisorsassistent 1 och 2 menade att de efter avslutad kurs har större inblick i var det går 
att hitta den typen av information. Vidare beskrev Blivande revisorsassistent 1 att 
Advanced financial accounting troligtvis kommer att vara bra att ha med sig i arbetslivet 
trots att det är revision som är det huvudsakliga arbetsområdet. Detta fick medhåll av 
Blivande revisorsassistent 2. Blivande revisorsassistent 3 tyckte att Advanced financial 
accounting levde upp till förväntningarna denne hade på momentet. Detta bekräftades 
av Blivande revisorsassistent 2 som tyckte att det var särskilt bra att läraren under 
momentet använde sig av rapporter och siffror från verkliga företag. När vi ställde 
frågan till Blivande revisorsassistent 2 om det faktum att IFRS-regelverken främst gäller 
börsnoterade och internationella bolag trodde respondenten att denna kunskap skulle 
vara positivt för det framtida arbetet oavsett om denne arbetar med börsnoterade, 
medelstora eller mindre bolag. Respondenten förklarade att det underlättar att ha 
studerat IFRS för att senare använda sig av och tolka K2 och K3 regelverk. Att praktiskt 
ha fått öva på att leta i regelverken och få en förståelse för svårare områden inom 
redovisning är det som Blivande revisorsassistent 4 tyckte var mest positivt med 
momentet. Två av respondenterna nämnde också att läraren kändes engagerad och 
kunnig inom sitt undervisningsområde, vilket påverkat kursen positivt. 
 
Advanced auditing 
Advanced auditing upplevdes för grundläggande för att vara en kurs på avancerad nivå 
enligt Blivande revisorsassistent 3. Även Blivande revisorsassistent 1 beskrev 
Advanced auditing som grundläggande och att momentet pågick under en kort tid vilket 
resulterade i en känsla av att ha gått igenom ämnet revision alldeles för översiktligt. 
Blivande revisorsassistent 2 menade att kursen behandlar faktiska arbetsuppgifter för 
lite och att det är mycket fokus på begrepp och etik vilket respondenten inte förväntat 
sig. Respondenten nämnde också att det var många föreläsningar men få konkreta 
uppgifter att ta sig an, vilket var en nackdel då kursinnehållet kändes svårt att ta till sig.  
 
Advanced auditing är, som tidigare nämnt, det första momentet som i sin helhet berör 
ämnet revision under civilekonomutbildningen vid Umeå universitet. Blivande 
revisorsassistent 3 tycker att ämnet med fördel skulle kunna tas upp tidigare under 
studietiden och efterfrågade även fler revisionskurser då många som läser fördjupningen 
hamnar på redovisnings- eller revisionsbyråer. Blivande revisorsassistent 1 resonerade 
på liknande sätt, att om revision introducerats tidigare under utbildningen kunde 
Advanced auditing på avancerad nivå inte behöva vara så grundläggande utan kunna 
innehålla mer praktiska inslag; 
 

“... eller att man kunde ha lagt till och gjort om det här momentet kanske. Att ni ska 
göra en riktig revision. Och sen kanske inte haft typ en tenta utan att man ska.. att man 
fick som handledning och du fick ett fiktivt företag eller om man fick, alltså att man mer 

gjorde så att man fick gå djupare på det” 
 

- Blivande revisorsassistent 1 
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Blivande revisorsassistent 2 har läst dubbla kurser under en period av sin utbildning. 
Detta på grund av att den valda utbildningsinriktningen inte gick att kombinera med de 
redovisnings- och juridikkurser som krävs för auktorisation på ett bra sätt. Intresset för 
revision uppkom under kursen Redovisning C under tredje året då ämnet behandlades i 
korthet. Respondenten kommer på grund av detta ta examen och sakna kursen i 
beskattningsrätt, vilken krävs för att få skriva auktorisationsprov. Att ämnet revision 
borde introduceras tidigare under utbildningen höll därför Blivande revisorsassistent 2 
med om, då med fokus på vilka arbetsuppgifter en revisor egentligen gör. Detta för att 
tidigt skapa ett intresse som ger en chans för studenterna att lägga upp sin utbildning på 
ett sätt som kan gynna deras framtida arbete. 
 
Blivande revisorsassistent 1 upplevde sig inte veta alltför mycket om revision innan 
kursen Advanced auditing, men känner sig efter avslutad kurs mer införstådd i att 
revision handlar om att granska och nämner också väsentlighetstal som något kursen 
gett inblick i. Respondenten tyckte också att de praktiska inslagen under momentet är en 
fördel, som när en revisionsbyrå höll i workshops, då detta ger en större förståelse för 
hur arbetet fungerar i verkligheten. Det har varit viktigt för respondenten att få en 
förståelse för att det inte alltid finns rätt eller fel, utan att det finns olika sätt att tänka på. 
Detta tyckte denne kom fram bra under de workshops som hölls av yrkesverksamma 
revisorer. Även Blivande revisorsassistent 2 höll med om att workshopsen ger en 
inblick i hur revisorer faktiskt jobbar, men att de programvaror som används inte 
behöver vara de som används i arbetet senare då det varierar mellan revisionsbyråer. 
Blivande revisorsassistent 2 föreslog också att studiebesök hos revisionsbyråer skulle 
kunna vara aktuellt för kursen och nämnde att en yrkesverksam revisor som föreläsare 
lyfte kursen kvalitetsmässigt. Den åsikten hade också Blivande revisorsassistent 4 som 
menar att en föreläsare som arbetar med revision gör föreläsningarna intressantare med 
praktiska exempel från verkligheten, vilket ger en tydligare bild av hur det egentligen är 
att arbeta inom yrket. Respondenten nämnde också att en yrkesverksam revisor känns 
mer kunnig och tar upp sådant som är väsentligt från arbetslivet snarare än 
universitetslärare, där informationen blir väldigt teoretisk och inte upplevs applicerbar i 
arbetslivet på samma sätt. Blivande revisorsassistent 1 sa sig ha fått utveckla sin 
analytiska förmåga och även förmågan att tänka kritiskt under momentet, vilket denne 
tror kommer vara till hjälp i arbetslivet. Efter fyra års studier menade Blivande 
revisorsassistent 3 att det är konstigt att revisionsbyråerna inte kan förvänta sig att 
nyanställda assistenter har kunskaper om revision. 
 
Undervisningsmetoder 
När det kommer till undervisningsmetoder under kursen Accounting Auditing and 
Control är case den undervisningsmetod som generellt upplevdes vara bäst enligt 
Blivande revisorsassistent 3. Respondenten ansåg att case som har mer 
verklighetsförankring är mer relevanta för arbetslivet efter studierna. 
 
“Så att man liksom tar sig från skolboken under kurserna och får se hur det funkar. Det 
tror jag är det enda sättet för studenterna att förbereda sig på vad som ska komma. Ge 
en förståelse för hur det faktiskt är. För det är inte som det står i skolböckerna. Det går 

inte att komma ifrån.“ 
 

- Blivande revisorsassistent 3 
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Även Blivande revisorsassistent 1 ansåg att case är ett bra sätt för att fördjupa sina 
kunskaper ytterligare, men menar också att casen inte får bli för många. Om antalet case 
blir för stort gör det att arbetet inte når sin fulla potential inlärningsmässigt då 
djupinlärningen blir lidande för att tentan också ska göras och det blir stressigt, 
förklarade respondenten. Blivande revisorsassistent 1 gav sedan tredje momentet, 
Advanced financial accounting, som exempel där fyra case med en efterföljande tenta 
blir för mycket. Blivande revisorsassistent 4 nämnde också att antalet case under tredje 
momentet är för många vilket drar ner kvaliteten på inlämningarna. Blivande 
revisorsassistent 1 berättade även att det är viktigt att ha case med olika utformning, för 
att få en bredd i sin kunskap och en utmaning inför varje arbete. Revisorsassistent 2 och 
4 nämnde speciellt ett av casen som behandlades under Advanced auditing som berörde 
Enron-skandalen. Respondenterna såg caset som extra givande för framtiden, då det 
hänt i verkligheten. 
 
Blivande revisorsassistent 4 efterfrågade mer praktisk undervisning på universitetet och 
nämnde under intervjun dataövningar som gjorts under lärarledda lektioner på 
universitetet. Dessa uppgifter har lämnats in till ansvarig lärare efter lektionens slut och 
sedan har studenterna blivit godkända och fått gå hem. Detta tycker respondenten går att 
förbättra genom att få större uppgifter som får göras under en längre tidsperiod. 
 

“Och det känns som att då hafsar man mest igenom. Blir inte så ordentligt gjort. Men 
får man verkligen en stor uppgift och verkligen tränar på att göra redovisning och... då 
tror jag att man skulle få mer praktisk erfarenhet och känns att man får lite bättre koll 

efteråt. Så det känner jag saknas.” 
 

- Blivande revisorsassistent 4 
 
Blivande revisorsassistent 4 gav Advanced financial statement analysis and valuation 
som exempel på en kurs som varit för teoretisk och som varit svår att förstå vad den 
egentligen handlar om. Informationen har lästs in och sedan glömts bort, medan kurser 
med mer praktiska inslag är lättare att komma ihåg under en längre tid och ger en annan 
förståelse för ämnet.  
 
Grupparbeten överlag tyckte Blivande revisorsassistent 1 är ett bra sätt att undervisas 
på, då det utvecklar samarbetsförmågan de gånger gruppmedlemmarna är olika och 
kanske inte kommer överens. Detta tror respondenten är en nyttig lärdom att ha med sig 
i framtida arbetslivet, då det inte kommer finnas möjlighet att välja sina kollegor och på 
så sätt tvingas samarbeta med personer olika en själv. Blivande revisorsassistent 2 
tyckte tvärtom och föredrar individuella arbeten då det under arbete i grupp till exempel 
kan vara svårt att komma överens om tider att träffas. 
 
Blivande revisorsassistent 1 menade att det är bra att blanda föreläsningar med 
grupparbeten, för att få med sig en teoretisk och en praktisk del. Föreläsningar sätter en 
slags grund, men mer praktiska inslag ger ett djup i inlärningen enligt respondenten, 
som även tyckte att Advanced auditing skulle kunna innehålla mer praktisk revision. 
När vi bad om att få exempel på hur mer praktisk undervisning under momentet skulle 
kunna gå till förklarade Blivande revisorsassistent 1 att studenterna skulle kunna bli 
tilldelade företag och sedan göra en enklare revision. Resultaten skulle sedan kunna 
diskuteras i grupp. Respondenten menar att det sättet att undervisa på skulle ge en bättre 
introduktion till yrket och vad det innebär och ger samtidigt utbildningen ett annat djup. 
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Även Blivande revisorsassistent 2 och 4 resonerade på samma sätt om att en blandning 
av olika undervisningsmetoder är bra. Blivande revisorsassistent 2 nämnde specifikt 
tredje momentets upplägg med föreläsningar, seminarier och övningar som reflekterar 
verkligheten. Verklighetsbaserade övningar som har hänt på riktigt eller går att relatera 
till arbetslivet tycker respondenten är viktigt för att uppgiften ska kännas relevant och 
användbar senare i arbetslivet.  
 
Examination 
Blivande revisorsassistent 3 menade att skriftlig tentamen inte alltid är det bästa sättet 
att examineras på, utan att examination i form av praktiska case antingen självständigt 
eller i grupp skulle vara en bra examinationsform i vissa kurser. Som exempel gav 
respondenten att en redovisningskurs skulle kunna examineras genom att studenterna 
blir tilldelade fakturor och andra underlag för att sedan göra ett bokslut. Även Blivande 
revisorsassistent 1 ansåg att i till exempel momentet Advanced auditing skulle tentan 
kunna innehålla mer praktiska inslag. Blivande revisorsassistent 3 menade att det 
tenderar till ytinlärning när det är mycket information som ska läsas in under en kort tid. 
Respondenten har läst inför tentor främst för att klara examinationen snarare än att lära 
för framtiden. Kurser i redovisning och juridik, som respondenten trott sig kunna ha 
användning av i framtiden, har denne velat lära sig långsiktigt. Övriga respondenter 
resonerade på liknande sätt, att det i första hand är tentan som ska genomföras, men att 
ämnen det funnits ett intresse för har de velat lära sig mer för framtiden. Blivande 
revisorsassistent 1 höll med om att skriftlig tentamen i många fall resulterar i begrepp 
som lärs in kortsiktigt inför tentan och att man snarare lär sig hur tentan ska klaras än att 
man lär sig det som avses läras ut under kursen.  
 
 

“... annars blir de lätt att man trycker in det för tentan och sen släpper man det lite 
grann. Det är klart att man alltid har en grund, man har det ju i ryggraden någonstans 

men att man.. Jag vet inte. Learning by doing lite grann.” 
 

- Blivande revisorsassistent 1 
 
Fortsättningsvis ansåg Blivande revisorsassistent 1 att tentorna generellt är väldigt lika 
mellan åren, men att det inte behöver vara negativt då det ger en antydan om vad man 
ska kunna inför framtiden. Överlag tyckte respondenten att det har varit stort fokus på 
tentor under universitetstiden, vilket denne tror kan bero på att lärarna väljer det minst 
tidskrävande alternativet när det kommer till examinationsform. Kurser med stora 
inlämningar som avslutas med en skriftlig tenta gör att arbetet som lämnas in blir 
lidande och de begrepp som ska läras in till tentan försvinner relativt fort efteråt, 
förklarade respondenten. Det är då främst de mer teoretiska kurserna som Blivande 
revisorsassistent 1 med fördel tyckte skulle kunna examineras med hemtentamen eller 
liknande examinationsform. Hemtentamen är något som Blivande revisorsassistent 4 
tycker är svårt. Respondenten menade att det är svårt att veta när man ska känna sig 
nöjd och det läggs ner mycket tid, medan en skriftlig tentamen görs bort vid ett tillfälle 
under tidsbegränsning. Skriftlig tentamen som examinationsform är något som Blivande 
revisorsassistent 2 uppskattat under studietiden, då det är tydligt vad som krävs när det 
går att titta på gamla tentor och förväntade studieresultat. Blivande revisorsassistent 4 
nämnde att det är bra om kurserna innehåller andra examinationer, som 
inlämningsuppgifter. Detta gör att tentan inte blir så stor och all information inte 
behöver läsas in samtidigt. Blivande revisorsassistent 4 tyckte inte att skriftlig tentamen 
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är nödvändigt i alla kurser, utan att det är bättre att få ägna sin tid åt att göra en ordentlig 
inlämningsuppgift istället. 
 

6.2.6 Generiska och ämnesspecifika kunskaper 
När det kommer till generiska och ämnesspecifika kunskaper som universitetet 
utvecklat hos respondenterna menade Blivande revisorsassistent 3 att denne under 
universitetstiden lärt sig att lära, blivit stresstålig och utvecklat den analytiska förmågan. 
Respondenten tror dock att många av de generiska kunskaperna finns hos en person från 
början, men att de kan utvecklas och tränas upp under utbildningens gång. När det 
kommer till universitetsstudierna i stort skulle Blivande revisorsassistent 3 velat se en 
grundkurs i privatekonomi på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Att kalla 
sig ekonom utan att kunna grunderna i privatekonomi anser respondenten är konstigt. 
Blivande revisorsassistent 2 tyckte att denne fått bra redovisningskunskaper under 
universitetstiden och ansåg också att Accounting Auditing and Control genom deadlines 
och grupparbeten utvecklat en stresstålighet som inte resterande tid av utbildningen gett. 
Även Blivande revisorsassistent 4 nämnde att universitetet gett bra grundläggande 
kunskaper i bokföring och en bred bas när det kommer till ämnet ekonomi. Dock 
upplevde respondenten sig inte ha fått någon riktig spetskompetens, eller specialisering 
under utbildningens gång och menar att utan att ha jobbat extra på sidan av skolan 
skulle det vara svårt att kunna säga att redovisning är något denne kan bemästra i 
praktiken. 
 

6.3 Del II - Revisorsassistenter 

6.3.1 Ett arbete som revisorsassistent 
Samtliga revisorsassistenter som deltagit i studien hade vid intervjutillfällena arbetat sex 
månader på någon av The Big Four i Stockholm och tidigare studerat på 
Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Revisorsassistent 1, 2 och 3 valde att ta 
en magisterexamen efter fyra års studerande och tog därmed del av kursen Accounting 
Auditing and Control, medan revisorsassistent 4 och 5 tog en kandidatexamen efter tre 
år. Alla respondenter fick arbete hösten 2015, det vill säga nästan ett år innan 
anställningsstarten augusti 2016. 
 
När vi frågade våra respondenter hur det kommer sig att de valt att arbeta inom revision 
och hur intresset för yrket skapades fick vi varierande svar. Revisorsassistent 1 
berättade att intresset för ekonomi och redovisning alltid funnits men att skillnaden 
mellan redovisning och revision var oklar till en början. Revisorsassistent 1 förklarade 
även att vetskapen om vad revision egentligen är var obefintlig i början av studierna, 
men att det blev lite klarare då det började pratas om vilka kurser som krävdes för 
auktorisation. Revisorsassistent 1 valde att läsa samtliga kurser som krävdes för att inte 
stänga några dörrar när det kommer till att kunna bli auktoriserad revisor. Respondenten 
menade att det var då revisionsämnet introducerades som yrket lät spännande, vilket 
även bekräftades i samband med Företagsekonomisk praktik C under respondentens 
tredje studieår.  
 
Utöver praktiken har Revisorsassistent 1 tidigare varit ideellt engagerad efter skoltid, då 
med arbetsuppgifter i form av bokföring och budgetering. Detta har skapat en förståelse 
för redovisning som är mycket användbart i respondentens nuvarande arbetsuppgifter. 
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Revisorsassistent 2 har också varit engagerad i en förening och därigenom fått praktisk 
kunskap i redovisning, vilket respondenten ansåg som viktigt och användbart i det 
nuvarande revisionsarbetet. Revisorsassistent 2 nämnde även att intresset för 
redovisning och revision ökade i samband med kursen Accounting Auditing and 
Control. Intresset väcktes i samband med en större förståelse för IFRS och vad yrket 
egentligen innebär, vilket tidigare inte var någon självklarhet. Revisorsassistent 3 har 
alltid tyckt att redovisning varit roligt men upplevde yrket som enformigt utifrån 
erfarenheter från tidigare sommarjobb. Respondenten berättade att det tidigare inte 
fanns en tanke på revision men att intresset väcktes under vårterminen år tre. Det var 
därför aldrig självklart att respondenten skulle börja arbeta med revision utan det var 
någonting som växte fram under utbildningen vid Umeå universitet. För 
Revisorsassistent 3 lockade revisionsyrket på grund av aspekten att en revisor går att 
jämföra med en detektiv och blev därmed intresserad av kombinationen mellan 
redovisning och den analytiska delen. Revisorsassistent 4 förklarade att det var mycket 
grupptryck i samband med att klasskamraterna sökte jobb inom revision vilket gjorde 
att respondenten fick upp ögonen för yrket och förstod att det inte bara handlar om att 
sitta på ett kontor med en miniräknare utan att arbetet som revisor är socialt med mycket 
kundkontakt. Denna förståelse för yrket förklarar respondenten bidrog till att 
ansökningar skickades in till olika revisionsbyråer. Vidare förklarade Revisorsassistent 
4 att respondenten inte hade någon vidare kunskap eller uppfattning om vad yrket 
innebar.  
 
Vi frågade även respektive respondent huruvida de hade insikt i revisionsyrket när de 
sökte tjänsten som revisorsassistent. Även i denna fråga fick vi varierande svar.  
 
‘’Alltså typ ingenting. Alltså näe, ingenting. Jag fick ju förklarat av en pluggkompis som 
är mer insatt i det och vad revision innebär. Typ vad man gör för någonting. Det var det 
jag visste väldigt kort, vad en revisor gör. Men absolut ingen praktisk erfarenhet på nåt 
sätt av yrket... För som sagt jag visste inte ens vad revision var när jag sökte jobb inom 

revision.’’ 
 

- Revisorsassistent 4 
 
Respondenten förklarade vidare att intresset för revision vuxit fram efter att personen 
börjat arbeta med revision, och menar att kunskapen tidigare var för liten för att kunna 
uttala sig om ett intresse för ämnet. Revisorsassistent 4 förklarade att en stor anledning 
till att respondenten började arbeta med revision var framförallt viljan att ha ett jobb och 
gjorde därefter som alla andra klasskamrater och sökte revisionsjobb. Revisorsassistent 
5 hade inte någon större insyn i arbetet, men tyckte att det lät intressant med revision 
och valde därefter att påbörja sin karriär med det. Respondentens förkunskaper var 
framförallt vetskap kring yrkets innebörd, nämligen att granska företags räkenskaper. 
Denna kunskap hade Revisorsassistent 5 fått via kompisar som arbetar på 
revisionsbyråer.  
 
Revisorsassistent 1 hade som tidigare nämnt haft praktik inom redovisning och revision 
och förklarade att praktiken var givande på så sätt att det var den som gjorde att 
respondenten visste om det var ett redovisnings- eller revisionsjobb som senare skulle 
vara aktuellt att söka. Revisorsassistent 2 däremot berättade att revision alltid varit en 
självklarhet eftersom respondenten i ung ålder haft förmånen att arbeta på en 
redovisningsbyrå hos en nära anhörig och därmed även fått inblick i revisionsyrket. 
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Revisorsassistent 2 ansåg sig därmed ha god insyn i vad yrket innebär och övervägde 
aldrig att bli någonting annat. Revisorsassistent 3 berättade att första inblicken i 
revisionsämnet uppkom via gästföreläsningen som hölls under redovisning C år tre, 
men att personen utöver det pratade med kontakter och själv sökte information kring 
yrket som revisor.  
 

6.3.2 Arbetsuppgifter 
Vi frågade respondenterna vilka förväntningar på yrket och dess arbetsuppgifter de hade 
innan de började arbeta på respektive revisionsbyrå. Inför anställningsstart tyckte 
Revisorsassistent 3 att det var svårt att förvänta sig någonting om yrket eftersom det är 
svårt att sätta fingret på vad yrket egentligen innebär och förklarade att det förmodligen 
är likadant oavsett utbildningsnivå. Vidare uppgav respondenten att arbetet är roligare 
än förväntat. Både Revisorsassistent 4 och 5 berättade att de hade liten insyn i arbetet 
som revisorsassistent men att deras förväntningar på jobbet också överträffats. 
 

‘’Jag trodde att det skulle vara lite mer redovisning men jaa, jag vart ju positivt 
överraskad i alla fall. Även om det inte var riktigt som jag tänkte... Jag hade egentligen 
ingen bild eftersom jag visste knappt vad man skulle göra egentligen men jag visste att 

man skulle granska företags ekonomi i princip men inte så mycket mer.’’ 
 

- Revisorsassistent 5 
 
Inför intervjuerna tog vi del av respondenternas tidrapportering för att få en inblick i 
assistenternas dagliga arbete. Denna tidrapportering är inte bifogad på grund av 
sekretess och anonymitet för våra respondenter, och har istället sammanfattats i empirin. 
Revisorsassistenterna arbetar i team vars storlek varierar beroende på uppdrag. 
Arbetsuppgifterna varierar beroende på säsong vilket innebär att arbetet under 
vårvintern mestadels handlar om bokslutsgranskning. Detta innebär att granska 
specifika balans- och resultatkonton. Beroende på om revisorsassistenten arbetar med 
större eller mindre bolag skiljer sig omfattningen av granskningen en del. Vid 
granskning av börsnoterade bolag är det ett team som granskar en hel balanspost i vissa 
fall, men vid mindre bolag görs en mer omfattande granskning av ett flertal konton. 
Under granskningen är det viktigt att dokumentera med granskningskommentarer för att 
förstärka sin argumentation för genomförandet. Under bokslutsgranskningen 
kontrollerar assistenterna företagets räkenskaper mot faktiska underlag, så kallade 
revisionsbevis. Assistenterna har även i uppgift att kontrollera bokföringen för att se 
eventuella avvikelser på olika konton. Under hösten sker intervjuer med kunder för att 
förstå företagets interna kontroller som är till grund för vilket väsentlighetsbelopp som 
ska användas i bokslutsgranskningen. Beroende på de risker som finns anpassas 
revisionen därefter. Det är en erfaren revisor som sätter väsentlighetstalet som 
assistenterna därefter arbetar utifrån. Revisorsassistenterna berättade dock att de har 
varit mycket ute hos kund och utfört intervjuer som revisorn därefter använt som 
underlag vid beslut av väsentlighetstal. Revisorsassistenterna arbetar även med att 
inventera lager och göra stickprovskontroller, vilket de förklarar som ett socialt arbete 
ute hos kund.  
 
Vi kunde inte se någon märkbar skillnad mellan arbetsuppgifterna mellan kandidat- 
respektive magisterexamen. Detta bekräftades även då samtliga revisorsassistenter var 
helt överens om att fördelningen av arbetsuppgifterna inte hade någonting att göra med 
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utbildningsgraden mellan en magister- och kandidatexamen. De förklarade att 
utbildningsnivå inte är någonting som pratas om eller berörs i någon utsträckning när 
man väl fått sin första anställning. Revisorsassistenterna är överens om att alla 
nyanställda är på samma nivå och utvecklas i sin egen takt mot auktorisation, och att 
arbetsuppgifter fördelas utifrån teamsammansättning och arbetsbörda, därmed inte 
utifrån utbildningsnivå. Revisorsassistent 1 gav som exempel att denne fick ta sig an 
svårare uppdrag eftersom en person på avdelningen som arbetat längre sa upp sig. De 
innebar att revisorsassistent 1 fick ta en relativt erfaren roll i samband med att företaget 
rekryterade nyanställda i början på januari och därmed blev respondenten en av de mer 
erfarna i teamet. Däremot upplyste Revisorsassistent 2 att en assistent som läst tre år på 
universitetet behöver jobba ett år längre innan provet får skrivas och därför kan 
utvecklingskurvan gå snabbare för en revisorsassistent med magisterexamen.  
 
Samtliga respondenter var dock överens om att ett år av praktisk erfarenhet på en 
arbetsplats är betydligt mer värdefullt för själva arbetet än ett teoretiskt år på 
universitetet. Revisorsassistent 3 förklarade skillnaderna mellan arbetsbelastningen 
under året och att arbetsuppgifterna beror på vilken årstid anställningen träder in. Om en 
nyexaminerad påbörjar sin anställning under hösten har byråerna lågsäsong och arbetar 
med förvaltningsrevision, kontrollerar skatter och avgifter och själva granskningen 
börjar vid årsskiftet och in på våren. Revisorsassistent 3 och 4 är överens med 
resterande respondenter att arbetsuppgifterna fördelas utifrån arbetsbelastning och 
säsong snarare än utbildningsgrad. 
 
‘’Absolut ingen skillnad. Nej de gör ingen skillnad på oss så. Jag vet knappt vilka som 
har läst kandidat om jag ska vara ärlig... Är de duktiga och gör sina grejer så kommer 

de få fler saker att testa på.’’ 
  

- Revisorsassistent 3 
 

“Alltså jag, jag jobbar med folk som har pluggat både tre, fyra och fem år så att det 
finns de med master också inom revision. Men alla går ju in på samma lön och alla har 

ju exakt samma arbetsuppgifter. “ 
 

- Revisorsassistent 5 
 

‘’Det är som nån som knappt pratar om du har läst tre eller fyra år’’ 
 

- Revisorsassistent 4 
 
Revisorsassistent 4 berättade vidare att de nyanställda som hade tidigare erfarenhet 
inom redovisning och löpande bokföring fick ett försprång eftersom mycket handlar om 
att skapa en förståelse för varför och hur saker har bokförts, men att detta inte påverkar 
personens arbetsuppgifter vid nyanställning.  
 

6.3.3 Förväntningar på nyanställda revisorsassistenter 
Under intervjun frågade vi även vilka kunskaper och egenskaper revisorsassistenterna 
ansåg att de förväntades ha när de började sin anställning på respektive revisionsbyrå.  
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’’Inga alls faktiskt. Dom hade inga krav på oss alls. Man tänker ju att; ja men skolan 
borde förbereda en mer, de borde kunna ha lite krav… Du kan inte vara för dålig säger 
de helt enkelt. Har de sagt. Du kan inte vara för dålig för att vi förväntar oss inte att du 
ska kunna så mycket, så länge du är villig att lära dig liksom och så då går de bra. Det 

är liksom; du hittade kopiatorn, Gud vad du är duktig’’ 
 

- Revisorsassistent 1 
 

‘’Asså jag tror ju egentligen inga, haha. Nej men vi var ju på utbildningar i början men 
man ska ju fråga allt. Allt egentligen. Så de ville väl att man skulle vara lättlärd för allt 

blir ju som på nytt.’’ 
 

- Revisorsassistent 2 
 
‘’Jag upplever det som att dom egentligen inte förväntar sig att du ska kunna nånting… 
Det var inte.. De kraven du hade var att du skulle vilja lära dig, det var inte okej nu ska 
du kunna redovisningen rakt igenom eller hur det fungerar eller sådär.  Utan mer vad, 

vill lära sig. Så jag upplevde inte att det var så stora krav på kunskap.’’ 
 

- Revisorsassistent 3 
 

‘’Jag förväntades inte ha några färdigheter eller förkunskaper och jag upplevde nog 
också i början att byrån jag började på dem vill nog inte att man ska ha för mycket 

kunskap innan... Den enda förväntningen var att jag skulle vara framåt, pigg på att lära 
och fråga mycket, inte vara rädd för att ta kontakt och såklart alltid vara 

professionell.”  
 

- Revisorsassistent 4 
 

‘’Inga alls. de sa de redan dag 1 att vi förväntar oss inte att ni kan någonting 
överhuvudtaget utan den här, eller det är liksom en lång lång utbildning... Jag hade ju 
hela tiden nån som satt med mig som jag kunde fråga och som kunde förklara så att det 

är lite mer learning by doing’’ 
 

- Revisorsassistent 5 
 

6.3.4 Generiska och ämnesspecifika kunskaper 
Samtliga respondenter var överens om att deras första tid på arbetsplatsen var kravlös 
eftersom samtliga byråer introducerar sina nyanställda med en hel del grundläggande 
utbildning första tiden, där de inte har några förväntningar eller krav på assistenternas 
förkunskaper inom revision.  
 
Revisorsassistent 1 nämnde under intervjun att grundkunskaper i redovisning var 
någonting som ansågs vara användbart i arbetet och förklarade vidare att man inte 
behöver vara expert på redovisning för att kunna revidera, men att en förståelse för hur 
bokföring av en kostnad slår på resultaträkningen är användbar. Därefter ställdes en 
följdfråga om respondenten uppfattat att grundläggande redovisning är någonting 
arbetsgivaren förväntar sig att en nyanställd ska kunna. Revisorsassistent 1 trodde inte 
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att de förväntade sig det utan snarare att respondenten själv känt att en kunskap i 
redovisning skapar en fördel och gör att revisionen blir enklare att förstå och att det 
snarare är viktigt att ha ett logiskt tänkande. Revisorsassistent 2 ansåg dock att 
redovisning var någonting arbetsgivarna förväntar sig att nyanställda ska kunna och 
överlag besitta en allmänbildning inom ekonomi. Även Revisorsassistent 4 upplevde att 
förkunskaper i redovisning är den absolut viktigaste kunskapen som revisorsassistent, 
men menar även att jättemånga påbörjar sin karriär utan förkunskaper i redovisning och 
även det har gått bra eftersom det går att lära med tiden. Respondenten förklarade vidare 
att utvecklingen går relativt snabbare om en nyanställd besitter förkunskaper i 
redovisning.  
 

‘’Man kommer in i det bättre om man har läst redovisning och man får en helt annan 
förståelse. Sen så kan man bygga upp den förståelsen ändå men de tar lite längre tid, 

det blir inte från start annars om man inte har redovisning i grunden’’ 
 

- Revisorsassistent 4 
 
Respondenterna var överens om att det är personlighet som är den viktigaste faktorn då 
vi ställde frågan vilka egenskaper och kunskaper de uppfattar att arbetsgivarna vill att 
de ska besitta. Revisorsassistent 1 förklarade att det var viktigt att vara hjälpsam och 
våga fråga, arbeta hårt och mycket snarare än att du ska vara jätteduktig. 
 
‘’Såklart att de bryr sig om de lite grann men de är mest egentligen liksom personlighet. 

Hur de gillar personen tror jag.’’  
       

- Revisorsassistent 1 
 
Revisorsassistent 2 ansåg att det uppskattades att vara ödmjuk, att ha viljan att lära sig, 
vara tillgänglig, utföra det arbete som tilldelats samt vara lättlärd. Respondenten 
förklarade även att arbetet kräver en stresstålighet vilket inte alla besitter, och att det 
dagliga arbetet sker i team vilket innebär att en medarbetare måste kunna samarbeta 
samt besitta social kompetens gentemot kollegor och kunder. Revisorsassistent 3 ansåg 
att det är en fördel i yrket att tycka om problemlösning, att arbeta självständigt och har 
tålamod. Vidare förklarade respondenten att tålamod är en egenskap som är viktig både 
på universitetet och i arbetslivet, och att respondenten sällan förstår till en början utan 
att det krävs tid och tålamod. Därför är lösningsorientering en jätteviktig egenskap, 
menade respondenten. Social kompetens, samarbetsförmåga, problemlösande samt vilja 
är de egenskaper som Revisorsassistent 3 ansåg som mest betydande om en karriär inom 
revision lockar. Att visa vilja och vågar visa framfötterna ansåg Revisorsassistent 4 som 
de viktigaste egenskaperna, och förklarade även att personligheten är det viktigaste. 
Revisorsassistent 5 ansåg att det viktigaste var noggrannhet och viljan att utvecklas, 
samt ha en god kommunikation med kunder, förmåga att bygga relationer med kunder 
samt vara bra på att ta ansvar.  
 
Under intervjun frågade vi även vilka generiska samt ämnesspecifika kunskaper som 
revisorsassistenterna upplever att Umeå universitet hjälpt till att utveckla och på vilket 
sätt dessa kunskaper är användbara och applicerbara i arbetslivet.  
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‘’Man har ju fått upp en förståelse. Man tänker att man inte har lärt sig så mycket men 
du har ju ändå fått upp ett tänk. Även om du kanske inte har lärt sig liksom det 

praktiska men du har ändå fått upp ett litet såhär tankemönster hur man ska tänka’’ 
 

- Revisorsassistent 1 
 
Revisorsassistent 2 ansåg sig själv ha utvecklat en mer analytisk- samt 
samarbetsförmåga tack vare universitetet men upplevde att ingenting i teorin är som i 
praktiken. Revisorsassistent 1 förklarade att det universitetet framförallt bidragit med är 
de generiska kunskaperna såsom kritiskt tänkande och samarbetsförmåga, vilket även 
utvecklats i kurser som inte enbart berör redovisning och revision. Revisorsassistent 3 
upplevde samma sak och ansåg att de flesta kurser vid Umeå universitet på ett eller 
annat sätt bidragit med att respondenten blivit mer problemlösande i sitt sätt att ta sig an 
uppgifter som saknar lösningsförslag, och menade att det är så det ser ut i verkligheten. 
Under intervjun uppgav Revisorsassistent 3 att kurser som marknadsföring, 
finansiering, nationalekonomi är några kurser av många som kan användas i arbetet 
trots att man inte tänker på det.  
 

‘’Jag använder kanske inte de där jättesvåra formlerna som man har glömt bort men 
liksom just, ja men lite tankesättet hur man ska och hur man kommer fram till allting. 

Då tar man ju hjälp av sina erfarenheter och där, där tror jag väl egentligen att 
utbildningen har gett mest utan att man tänker på det kanske... För i det rent praktiska 

så har man inte lärt sig jättemycket.‘’ 
 

- Revisorsassistent 1 
 
Revisorsassistent 3 berättade att stora delar av arbetet handlar om att samarbeta i team 
och vara ute hos kund, vilket kräver en bra direktkontakt med kunder i det dagliga 
arbetet. Där menar respondenten att universitetet bidragit till att utveckla 
samarbetsförmåga. Att Umeå universitet hjälpt till att utveckla samarbetsförmåga 
bekräftades av Revisorsassistent 2 som förklarade att det handlar om att kompromissa 
om vem som tar ansvarsrollen. Detta eftersom många individer på universitetsnivå 
gärna tar på sig ledarrollen, vilket även avspeglas senare i arbetslivet och är viktigt att 
kunna hantera enligt respondenten. 
 
Vad gäller ämnesspecifika kunskaper är respondenterna överens om att det framförallt 
är redovisningen som varit den mest användbara ämnesspecifika kunskapen i 
arbetslivet. Att redovisning är en viktig byggsten för att förstå revision är någonting 
som Revisorsassistent 3, 4 och 5 var tydliga med. De tyckte att Umeå universitet gett 
goda redovisningskunskaper vad gäller ämnesspecifika kunskaper, men att det hade 
varit bra med ännu mer redovisning och framförallt mer praktisk undervisning under 
utbildningen. Revisorsassistent 3 förklarade att Advanced auditing gav en viss inblick i 
vad ämnet revision är men upplever inte ha lärt sig på ett lika praktiskt sätt som under 
redovisningskurserna.  
 
Revisorsassistent 4 och 5 med kandidatexamen hade inte lika lätt att sätta fingret på vad 
utbildningen vid Umeå universitet har bidragit med. 
 

‘’Förmodligen har man väl mer med sig än vad man tror för att som jag känner rent 
spontant så känner jag att jag har typ inte med mig någonting från utbildningen. Jag 
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hade kunnat hoppa över hela utbildningen, alltså rent kunskapsmässigt. Men absolut att 
jag har ju ändå fått lära mig de mest grundläggande reglerna i bokföring har man fått 
lära sig fastän jag tycker att det är alldeles för lite, att det skulle vara mycket mycket 

mer fokus på det.’’ 
 

- Revisorsassistent 4 
 
Respondenten konstaterade dock att utbildningen har skapat en förståelse och 
allmänbildning kring hur samhällets ekonomi är uppbyggd men att den främsta 
kunskapen är redovisning, som respondenten gärna hade sett mer utav. Vidare sa 
respondenten att utbildningen kunde ha haft mer praktiska uppgifter som inte bara 
nämns i Redovisning A utan även fortsätter mer kontinuerligt under utbildningen. Detta 
för att hålla kunskapen färskt i minnet. Respondenten ansåg att universitetet i många fall 
fokuserar på avancerade saker inom koncernredovisning som i efterhand inte är 
användbart med tanke på de arbetsuppgifter som assistenterna utför första åren. Därför 
önskade respondenten att universitetet skulle ha fokuserat mer på periodiseringar, 
interimsposter och att faktiskt få upprätta en årsredovisning rent praktiskt, sitta i ett 
bokföringssystem, lösa uppgifterna och göra ett bokslut såsom verkligheten ser ut. Detta 
arbetssätt ansåg Revisorsassistent 4 bör vara rimligt och genomförbart både vad gäller 
undervisning men även som ett lämpligt sätt att examineras på.  
 
När det kommer till mer generiska kunskaper ansåg Revisorsassistent 4 att utbildningen 
bidragit till att denne skapat en förståelse för inlärningen, bästa sättet att lära sig på och 
hur det är bäst att ta sig an en uppgift. Revisorsassistent 4 berättade att i arbetet som 
revisorsassistent handlar det om att lösa uppgiften på ett eller annat sätt. Det krävs 
kunskap kring problemhantering såsom arbetssätt att komma framåt, hitta väsentlig 
information och mycket annat. Detta sätt att arbeta på anser respondenten att Umeå 
universitet lärt ut då mycket arbete kräver självständighet och söka information. 
Revisorsassistent 5 menade att samarbetsförmåga var någonting personen fått träna på 
vid Umeå universitet eftersom utbildningen till stor del består av grupparbeten. 
Respondenten menade dock att många av de egenskaper som krävs hos en revisor 
avgörs av hur du är som person snarare än vad du har haft möjlighet att lära dig och 
utveckla på universitetet.  
 

6.3.5 Accounting Auditing and Control  
Samtliga revisorsassistenter med magisterexamen från Umeå Universitet förklarade att 
de var nöjda med sitt val att läsa fyra år och att ha tagit del av kursen Accounting 
Auditing and Control. Revisorsassistent 1 berättade att valet nu i efterhand hade blivit 
detsamma med anledning till att personen vill mot redovisning och revision och menar 
att fastän denne inte lärt sig jättemycket av kursen så lär man sig ändå mer än att inte ha 
läst den alls.  
 

‘’Sen att börja jobba efter 3 år hade jag kunnat mycket mer nu om jag bara hade 
pluggat i tre år så är det... jag hade ju kunnat mycket mer då så att så är de väl att tre 
år hade ju räckt och de hade ju varit smartare nu. Sen så var jag ju hela tiden inställd 

på fyra år så jag tänkte ju aldrig tanken att sluta efter tre.’’ 
 

- Revisorsassistent 1 
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‘’För jag pratade med X och han läste bara tre år och han jobbar på samma ställe som 
jag. Och det känns som att man var lite mer förberedd. Så jag tycker inte det var 

bortkastat… Man fick ju som mer ett hum om vad det innebar yrket. Och vad man skulle 
kunna lite mer för han hade ju bara läst Redovisning C. Så han visste ju bara den sidan. 
Medan sista året fick man ju se från revisionssidan och det var ju som någonting nytt. 
Så man hade ju som lite bättre koll… Jag tror att vi har haft nytta av sista året. Det 

känns som det. Men jag tror inte man har nytta av fem år.’’ 
 

- Revisorsassistent 2 
 
‘’Jag hade väl gjort likadant för i och med att jag under tredje året så visste jag ju inte 
vad jag ville jobba med så då hade det varit svårt att hoppa av så att bli klar då så på 
det sättet gav ju fjärde året mycket då man fick lite mer andrum. Liksom även om jag 

var rätt skoltrött och inte var så sugen på att läsa så var det ju skönt på det sättet att jag 
hann hitta det här att det är det jag vill göra.’’ 

 
- Revisorsassistent 3 

 
Revisorsassistenterna med magisterexamen var även överens om att momenten 
Advanced financial statement analysis and valuation samt Advanced management 
accounting är väldigt långt ifrån deras arbetsuppgifter. De menade också att Advanced 
financial accounting och Advanced auditing kunde ha fått en större plats i Accounting 
Auditing and Controls kursblock. Revisorsassistent 2 ansåg att kursen Advanced 
financial accounting var bra eftersom kunskap i IFRS är en viktig del att kunna i det 
dagliga arbetet som revisorsassistent. Respondenten förklarade dock att IFRS inte är 
någonting en nyanställd arbetar med till en början men att det är bra att kunna och känna 
till. Nyttan av att förstå och hitta i IFRS-regelverket är något som benämndes av 
Revisorsassistent 3, som förklarade att det gett förståelse för varför något har bokförts, 
varför en kostnad tagits upp och varför kriterierna ser ut som de gör.  
 
Advanced auditing ansågs överlag vara den kurs som gett mest för det dagliga arbetet 
som revisorsassistent, framförallt för att få förståelse för vad revision är. 
Revisorsassistent 3 ansåg att kursen gav en bild av vad revision är men inte så mycket 
praktisk kunskap som hade önskats. Revisorsassistent 1 tyckte att kursblocken är för 
generella och bör vara mer specifika, där ett moment inom revision är för lite med tanke 
på att studietiden är fyra år. Detta var även någonting som Revisorsassistent 2 hade 
åsikter om.  
 

‘’Jag hade gärna sett att de var ett till. Man hade kunnat byta ut något av de två 
första... Man har ändå valt liksom redovisning och revisionsaktigt och då tycker jag att 

de två första inte är så mycket åt det, okej det andra är väl åt det men inte mot den 
inriktningen åt redovisning och revision som jag skulle mot. Så egentligen första 

momentet kanske, som är egentligen finansiering, skulle kunna bytas ut mot lite mer 
revision. För det känns ändå som att väldigt många som läser D-nivån går mot revision 
och inte redovisning. Och man har ändå haft ganska mycket redovisning innan så att ja, 

ett moment revision till hade varit bra… ‘’ 
 

- Revisorsassistent 1 
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‘’ Nej jag tycker att de borde ha tagit bort finance egentligen. Att om man ska inrikta 
sig så borde man ju köra på. Då har man ju som valt sitt så då tycker jag inte att man 

borde läsa finance egentligen... När det fanns så lite tid så kanske man borde fokuserat 
mer på revision... Prioriterat revisionskurserna istället.’’ 

 
- Revisorsassistent 2 

 
Revisorsassistent 3 hade gärna sett revision redan på C-nivå och i sådana fall haft 
någonting mer grundläggande än de case som i dagsläget ges under en eftermiddag. 
Respondenten förklarade att det förmodligen inte förändrat personens val men ansåg att 
det hade varit roligt att få en introduktion till revisionsämnet tidigare under studietiden.  
 

‘’Så mer revision hade ju absolut varit bra men som sagt det är så svårt att säga hur 
man skulle göra det på ett bra sätt för att liksom ha bara rena föreläsningar och bara 

sitta och prata om intern kontroll ger ingenting... Till exempel intern kontroll som är en 
rätt stor del av revisionen det sker ju genom intervjuer du sitter och håller med dina 

klienter om hur deras löneprocess ser ut liksom vem som kollar vad hur kollar man. Så 
det är ju svårt att liksom koka ner i en skolmiljö. Smått omöjligt skulle jag vilja säga....  
Det är ju bara den saken att kunna ha den dialogen att jag ska sitta och plocka ut vad 

som är viktigt ur deras processbeskrivningar.’’ 
 

- Revisorsassistent 3 
 
Revisorsassistent 1 hade även pratat med personer som läst på andra universitet där det 
visat sig att de har mer revision och en del praktiskt också. Detta kan respondenten inte 
säga har gjort dem mer förberedda, men respondenten hade gärna läst mer inom just 
revision själv. Det är framförallt den praktiska delen respondenten saknar.  
 
‘’Det är väl på något sätt få in mer praktiskt. Göra… Jag kommer ihåg bara att vi hade 
någon liten uppgift som var lite praktisk men lite större, lite mer granskning och det jag 

tänker på är också att om jag minns rätt så var det lite såhär planeringsaktigt case. 
Men planeringen det är ju inte det du gör det första du gör när du kommer ut hit, alltså 
till arbetslivet så är det ju inte att du sitter och planerar utan det tar ju lite tid. Också 
om du jobbar bara med jättestora företag kommer du inte planera de första fem åren. 

Så det är väl egentligen, ge oss planeringen och låt oss granska skulle väl vara en 
bättre övning. Här har du ditt, ja jag vet inte de kallas ju olika på alla företag men… 
Med liksom dina gränsbelopp också här har du en balansräkning, resultaträkning… 

och så får man göra en granskning men lite stöd. Eller om man bara får nån 
balanspost, låta dom granska jag vet inte kundfordringar och bara göra det liksom. Få 

lite praktik på det. För som sagt planeringen den kommer du ändå inte få göra från 
början. Så den behöver du ju inte kunna. Den kommer du hinna få upp förståelsen för 

när du jobbar.’’ 
 

- Revisorsassistent 1 
 
‘’Jag hade jättegärna velat ha mer praktiskt men som sagt jag tror det är svårt att göra. 

För jag ser ju inte det som vi har ju inte så mycket praktiska moment på våra 
utbildningar som är så givande eftersom det är svårt att koka ner det till en uppgift 

eftersom det är så otroligt varierande... Jag har ju tänkt på det där men jag tror att det 
är svårt att få till det. Helt ärligt.’’ 
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- Revisorsassistent 3 

 
Att få in praktiska inslag i revisionsutbildningen var någonting som Revisorsassistent 2 
också nämnde. Vi ställde en följdfråga angående vilken typ av utbildning i revision 
personen skulle velat ha ifall utbudet av revision varit större och fick svaret att utveckla 
ett case på någonting mer handfast i likhet med arbetet som revisorsassistent, stället för 
att fokusera på den teoretiska delen. Revisorsassistent 1 förklarade dock att det kan vara 
svårt för skolan att lära ut revision eftersom samma sak görs men på olika sätt i form av 
unika program och metoder beroende på revisionsbyrå. Respondenten menar att skolan 
ger en teoretisk grundförståelse men att det är byrån som måste lära ut hur man faktiskt 
arbetar, vilket även Revisorsassistent 3 nämnde. Revisorsassistent 1 tyckte att det fjärde 
året bör innehålla mer redovisning. Personen själv säger sig ha haft god förståelse för 
redovisning tack vare ett eget intresse i ämnet samt att denne försökt hålla det färskt 
genom att engagera sig i ideella föreningar och hjälpa till med deras redovisning. 
Respondenten tror därför att det egna intresset och engagemanget har varit en 
bidragande faktor till förkunskapen och att extern redovisning på A-nivå och 
redovisning c egentligen inte är tillräckligt mycket redovisningsutbildning. 
Revisorsassistent 3 tyckte att universitetet gav en grundkunskap i redovisning för att 
kunna ta till sig informationen och att hitta i exempelvis IAS och IFRS, men att 
utbildningen i redovisningen aldrig är tillräcklig.  
 
Ordningen på kursens totalt fyra moment var ingenting respondenterna reflekterat kring 
förutom Revisorsassistent 3. 
 
‘’Ser man bara till hur rekryteringen fungerar så hade jag ju lagt in revisionen tidigare 

för det fungerar ju så konstigt med att ha revisionskursen som sista moment när de 
flesta har fått jobb. I varje fall de som går till större byråer. När de liksom har fyllt alla 

sina platser. För dels kanske du potentiellt stänger ute folk som kanske hade fått upp 
ögonen för revision då och det är ju klart de kan jobba som det ändå. Men den hade jag 

nog lagt tidigare.’’ 
 

- Revisorsassistent 3 
 
Kursen Accounting Auditing and Control ges i sin helhet på engelska, och huruvida 
detta är fördelaktigt i arbetslivet var någonting revisorsassistenterna med 
magisterexamen hade olika åsikter om. Revisorsassistent 1 och 2 förklarade att de på 
arbetsplatsen pratar på svenska men mycket termer är på engelska vilket ställer krav på 
språkkunskaperna. Dock ansåg respondenterna att många termer är väldigt 
företagsspecifika vilket gör det svårt att lära sig på universitetet. De tyckte därför att det 
hade varit bättre om kursen gavs i sin helhet på svenska för att på så sätt få en djupare 
förståelse för ämnet. Revisorsassistent 3 ansåg att en kurs på engelska är lärorikt mest 
för engelskans skull eftersom mycket material på arbetsplatsen är på engelska medan tal 
och skrift sker på svenska. Respondenten tyckte trots detta att det är en fördel att ha 
studerat på engelska eftersom det dyker upp på arbetet då byrån är ett internationellt 
bolag.  
 
Respondenterna med kandidatexamen har inte läst någon kurs inom redovisning eller 
revision på engelska och fick därför frågan om detta är någonting de känner att de 
saknat. Revisorsassistent 4 förklarade att det inte är något större problem eftersom att 
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mycket går att ta reda på och att Google translate används flitigt på arbetsplatsen. 
Respondenten erkände att det hade varit svårt att föra ett samtal på engelska med 
revisionstermer, men ansåg trots detta att mycket går att ta reda på och att detta inte 
upplevts som något problem. På kontoret där Revisorsassistent 5 arbetar är det många 
internationella kollegor vilket innebär att de pratar mycket engelska med varandra. 
Detta ansåg respondenten var svårt till en början men som sedan föll på plats och blev 
en naturlig del i vardagen.  
 

6.3.6 Kandidatexamen vid Umeå universitet 
Revisorsassistent 4 sökte jobb under hösten och förstod under anställningsprocesserna 
att revisionsbyråerna inte lägger någon vikt vid om den sökande läst tre eller fyra års 
universitetsutbildning. När respondenten blev erbjuden jobb beslöt sig denne att tacka ja 
och tog därmed en kandidatexamen vid Umeå universitet under vårterminen. Vidare 
berättade respondenten att valet mellan kandidat- och magisterexamen även grundade 
sig i en jämförelse mellan kostnaden av att ta studielån och utebliven inkomst i ett år 
och nyttan en magisterexamen skulle ge jämfört med kandidatexamen. När 
respondenten förstod att kostnaden skulle bli högre än nyttan och personen även fick 
anställning som revisorsassistent blev valet inte särskilt svårt. Revisorsassistent 5 
berättade att denne under första året fick upp intresset för redovisning och började 
därefter spekulera i skillnaden mellan att läsa tre eller fyra år. Genom att kontakta 
revisionsbyråerna fick respondenten bekräftat att så länge den nyutexaminerade 
uppfyller kraven för auktorisation ser de inte det som någon ytterligare merit att ha läst 
fyra år vid universitetet. Detta var den faktor som bidrog till att Revisorsassistent tog ut 
en kandidatexamen vid Umeå universitet.  
 
Båda respondenterna är i efterhand nöjda med sitt beslut och hade inte gjort ett annat val 
idag. Hur studievalet kommer att påverka deras framtida karriär är ingenting de kan 
uttala sig om. Revisorsassistent 4 förklarade att det kan tänkas påverka framtiden men 
har svårt att tro att det kommer bli något hinder. Respondenten förklarade att framtida 
arbetsgivare mest troligt värderar arbetslivserfarenhet högre jämfört med antal studieår, 
så länge det finns en examen i relevant ämne.  
 

6.3.7 Inlärning, examination och motivation  
Under intervjutillfällena fick vi även en förståelse för hur respondenterna uppfattar att 
de lär sig bäst. Det kan handla både om inlärning på universitetet men även deras 
uppfattning om hur de lär sig sina arbetsuppgifter. Revisorsassistent 1 menade att denne 
i arbetet lär sig av att praktiskt utöva uppgifterna och att det är så respondenten skapar 
förståelse för varför saker och görs och vilka konton som är extra viktiga att titta på 
under en revidering. Vad gäller undervisningsmetoder i skolan föredrog 
Revisorsassistent 1 mer praktiska uppgifter eftersom respondenten ansåg att de skulle 
vara mer relevanta med tanke på personens dagliga arbetsuppgifter. Respondenten gav 
som förslag att ta hjälp av någon som faktiskt arbetat som revisor och därefter lägga upp 
kursplanen. Revisorsassistent 2 tyckte att case är ett bra sätt att lära sig hur verkligheten 
ser ut och gav som exempel att en fiktiv pärm med fakturor och information om 
företaget skulle skapa ett mer handfast case, vilket ger en mer förberedande kunskap 
inför arbetslivet. Respondenten förklarade vidare att anställningsintervjuer i många fall 
ger ut ett minicase som ska lösas och ansåg därför att universitetet bör ha mer praktiska 
revisionscase under utbildningen. Revisorsassistent 2 förklarade vidare att detta hade 
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kunnat vara ett bra sätt för universitetet att examinera en revisionskurs på istället för att 
fokusera på teorin. Detta undervisningssätt föredrog även Revisorsassistent 3. 
Revisorsassistent 5 var inne på samma spår och ansåg att learning by doing var det mest 
effektiva inlärningssättet eftersom det i arbetslivet inte finns ett facit på vad som ska 
göras utan du måste lära dig att göra det själv.  
 

‘’Bara sitta på föreläsningar ger ju ingenting för min del i varje fall utan få uppgifter 
och göra. Sen behöver det ju inte heller vara att det måste vara en workshop eller nåt 
utan bara att det finns nåt praktiskt att göra. I varje fall när det är ett sånt här typ av 

yrke eller utbildning när man kommer ut sen.’’ 
 

- Revisorsassistent 3 
 
Vad gäller examination på universitetsnivå ansåg Revisorsassistent 1 och 4 att en tenta 
handlar om att lära sig så mycket som möjligt på några dagar, vilket därefter resulterar i 
att kunskapen glöms bort det direkt efteråt. Teoretiska kurser bör istället examineras via 
ett skriftligt inlämningsarbete. Revisorsassistent 2 förklarade att det i många fall kändes 
som att denne lärde sig för tentan men att kunskapen sedan snabbt glömdes bort. 
Respondenten ansåg dock att salstentamen är ett bra examinationssätt, vilket även 
bekräftades av Revisorsassistent 3. Revisorsassistent 2 och 4 förklarade att det dagliga 
arbetet är långt ifrån den typen av examination som i nuläget används på universitetet. 
Att det vore bra att examineras utifrån verkligheten ansåg även Revisorsassistent 5. 
Respondenten förklarade att en revisionskurs bör vara uppbyggd med att studenterna får 
en uppgift på ett faktiskt bolag som sedan ska granskas.  
 

‘’För asså nu, man sitter ju inte och minns saker. Man kan ju kolla upp allting. Det 
skulle kanske vara mer intressant om man fick mer tid på sig att göra saker bra saker. 
Om man vill ha det mer som i jobbet. För att man sitter ju inte och memorerar allt ju.’’  
 

- Revisorsassistent 2 
 
‘’Jag tror att utbildningen, eller vissa kurser känns lite omoderna på det sättet att, det 

är bättre, eller man måste anpassa sig efter hur verkligheten ser ut’’ 
 

- Revisorsassistent 4 
 
Samtliga revisorsassistenter förklarade att deras huvudsakliga målsättning under 
studietiden var att klara tentan snarare än att lära för livet. Däremot var de överens om 
att motivationen och prestationen varierade kraftigt beroende på intresse för kursen, där 
redovisningen var det ämne samtliga respondenter redan under studietiden ansåg var 
extra viktigt att lära sig långsiktigt. Revisorsassistent 1 gav som exempel att det i många 
fall handlade om att lära sig inför tentan vilket respondenten senare var tvungen att 
släppa för att kunna gå vidare och lära sig nästkommande kurs. Revisorsassistent 1 
menade att en grundkurs som direkt bygger vidare på mer avancerad nivå är ett bra sätt 
för att komma ihåg det man tidigare lärt sig.  
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6.3.8 Utvecklingsområden 
Samtliga respondenter fick besvara frågan om de tycker att de saknat någonting i sin 
utbildning vid Umeå universitet och de var helt överens om att praktisk erfarenhet 
saknas. 
 

‘’Det är ju jättejobbigt framförallt eftersom man pluggat mot det i fyra år och så 
kommer man ut och känner att jag kan ingenting. Men samtidigt så tror jag, eller jag 

vet inte liksom… Jag vet inte vad man skulle lära ut för att göra en mer förberedd. Det 
är ju liksom… Eftersom alla företag inte jobbar på samma sätt så är det svårt… Men 

såklart mer praktisk erfarenhet det är ju det man saknade. Men jag tror ju också att den 
är relativt svår att lära ut. ’’ 

 
- Revisorsassistent 1 

 
Revisorsassistent 2 och 4 var även överens om att universitetet bör använda sig mer av 
Excel och att det i dagsläget är alldeles för lite utbildning i Excel med tanke på hur 
mycket programmet används som ett verktyg i det dagliga arbetet.  
 
‘’Jag gick på nån Excelkurs men det var alldeles för lite. Man sitter ju bara i Excel nu. 
Då kunde man ju ingenting om Excel. Man borde ha nån slags kurs i det. Som inte var 
sådär en timmes föreläsning för man fastnade ju inte då. Men att jobba mer i Excel. Att 

man gör alla uppgifter i Excel och så. Det hade varit bra.’’  
 

- Revisorsassistent 2 
 
De respondenter som läst kursen Accounting Auditing and Control ansåg 
sammanfattningsvis att revision var ett bra moment att läsa samtidigt som de ansåg att 
revision bör utgöra en större del av kursen där ett mer praktiskt inslag var önskvärt. 
Revisorsassistenterna med kandidatexamen hade gärna sett en mer omfattande 
introduktion till revision under deras tre år. Revisorsassistent 4 berättade att revision 
introducerades i form av en gästföreläsare under kursen Redovisning C, men att det blev 
en alldeles för kort introduktion och att caset som skulle utföras inte bidrog med 
någonting eftersom ämnet var så pass okänt att ingen förstod syftet med uppgiften. 
Därav ansåg respondenten att en mer grundläggande revisionskurs bör komma tidigare i 
utbildningen, alltså redan under år tre på universitetet. Revisorsassistent 5 berättade att 
respondenten tillsammans med sina kollegor har diskuterat universitetets utbildning 
inom revision. De har tillsammans kommit överens om att samtliga hade önskat mer 
revision oavsett hur lång universitetsutbildning de läst, eftersom många inte förstår vad 
revision är i praktiken. 
 

‘’Men när jag har pratat med chefer inom byrån så säger dom att de optimala hade 
varit och kunnat ha kortat ned ett program och bara köra liksom praktisk träning också. 

För att dom måste ändå utbilda alla från scratch ändå när dom börjar. Så de hade ju 
varit bra om det gick att kombinera på något sätt.’’ 

 
- Revisorsassistent 5 

 
En praktisk revisionskurs ansåg Revisorsassistent 5 hade gjort studenterna mer 
eftertraktade på marknaden. Utvecklingskurvan skulle genom detta mest troligt gå 
snabbare då det finns lite praktiska kunskaper vid anställningsstart.  
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6.4 Del III - Revisorer  

6.4.1 Kandidat- eller magisterexamen 
The Big Four anställer årligen nyutexaminerade studenter från alla Sveriges universitet 
med både kandidat- och magisterexamen. Fram till ett par år sedan var det många som 
valde att läsa magister, medan det de senaste åren blivit allt vanligare bland studenter att 
ta kandidatexamen, berättade Revisor 3. Detta bekräftades av Revisor 2 som förde 
samma resonemang. Fram till ett par år sedan anställdes nyutexaminerade med 
magister- och masterexamen, men när utbildningssystemet gjordes om mot treårig 
kandidat- och femårig masterexamen ändrade revisionsbyråerna sina krav på 
utbildningsnivån, förklarade Revisor 1. Revisor 3 berättade att antalet studerade år inte 
är någonting som byrån lägger vikt vid så länge de nyanställda uppfyller kraven för 
auktorisation. Även Revisor 2 nämnde att det är dessa kurser som är huvudsaken att 
assistenterna har läst. Revisor 3 var dock tydlig med att de inte reflekterar kring om en 
jobbsökande har läst tre, fyra eller fem år ifall personligheten på kandidaterna och övrig 
erfarenhet var detsamma, och att ingångslönerna är oberoende av antalet studieår. 
Revisor 4 menade att en arbetssökande som studerat fyra år är en mer intressant 
kandidat och känns ambitiösare än den som pluggat tre, men tydliggjorde att det inte är 
någon stor fördel på något sätt. Revisor 1 menade att det är meriterande att sökanden har 
studerat en längre tid när respondenten rekryterar revisorsassistenter och att en 
magisterexamen exempelvis borde ge högre ingångslön än en kandidatexamen. Så är 
inte fallet med ingångslönerna idag.  
 
Att ett år på arbetet är mer givande än ett års studier ansåg även Revisor 3 och 4, men 
upplyste därefter att utbildningens längd är relevant när det kommer till att skriva 
auktorisationsprovet. Revisor 3 förklarade att det krävs åtta års erfarenhet för att skriva 
provet, där både studietid och arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas. Det innebär att en 
revisorsassistent med kandidatexamen behöver arbeta fem år på en revisionsbyrå medan 
en revisorsassistent med magisterexamen kan skriva provet efter fyra år på byrån. 
Sammanfattningsvis innebär detta ett års studier är lika mycket värt som ett års 
arbetslivserfarenhet. Revisor 1 förklarade att en person som pluggat i tre år och arbetat i 
fem förmodligen kommer vara duktigare på sitt arbete och med sin arbetslivserfarenhet 
kunna skriva auktorisationsprovet tidigare. Därmed kommer en person med 
kandidatexamen och fem år i arbetslivet ha möjlighet att göra en snabbare karriär än en 
person som gjort tvärtom. Detta resonemang förde även Revisor 2 som menade att ett år 
på arbetet inte går att jämföra med ett år i skolan om man ser till erfarenhet inför 
auktorisationsprovet. Revisor 1 har dock uppfattat det som att magister- eller 
masterstudenter oftare är mer pålästa när det kommer till revisionsyrket och vad det 
innebär och är mer säkra på att det är revision de vill arbeta med efter avslutade studier. 
Revisor 3 förklarade hur karriären påverkas av att ha läst en kandidatexamen. 
 
‘’Så det har vi ju sett att då får de vänta, då får de stanna upp i sin karriär så att de har 

jobbat de här fem åren de som har pluggat i tre då... Så visst, du kan ha möjlighet att 
kanske springa snabbare om du har pluggat fem år. Men de handlar ju om som sagt hur 
du presterar på jobbet och det är ju inte säkert att bara för att du pluggat fem år att du 

presterar bättre på jobbet. Men om du gör det så finns möjligheten’’ 
 

- Revisor  3 
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Revisor 4 förklarade att det är till fördel att studera fyra eller fem år jämfört med tre, 
men att respondentens personliga bild är att en längre studietids nytta inte motsvarar den 
kostnad som uppstår genom att plugga ett år till.  
 

‘’Det är definitivt så att den som har jobbat eller förlåt, den som har studerat i fem år 
kan ju mer när den börjar men det är ju inte på nåt vis två års försprång. Och det är 

egentligen viktigare om du har haft möjlighet att jobba på sidan av på en 
ekonomiavdelning eller så. Har du pluggat tre år men lyckats jobba ett par timmar i 
veckan kontra fem år men inte jobbat med nån ekonomi så är den som har jobbat lite 

mer bredvid förmodligen bättre förberedd.’’ 
 

- Revisor 4 
 

6.4.2 Efterfrågade generiska- och ämnesspecifika kunskaper 
Kunskaper och kurser som har behandlats under universitetsstudierna hos nyrekryterade 
revisorsassistenter är ingenting Revisor 1 lägger på minnet. Respondenten menade dock 
att det finns vissa universitet som är mer meriterande än andra, men kunde inte förklara 
varför, utan sa att det mest baserades på förlegade fördomar. Revisor 3 och 4 såg inte 
någon märkbar skillnad mellan Sveriges universitet utan menade att det snarare handlar 
om personlighet hos de som söker arbete. När det kommer till kunskaper generellt 
menade Revisor 1 att nyanställda revisorsassistenter inte förväntas kunna någonting, 
utan att första tiden på jobbet innebär många utbildningar i redovisning och revision. 
Det är först efter två år som krav på kunskaperna hos revisorsassistenterna kan ställas, 
menade Revisor 1. Revisor 3 förklarade att de är väldigt tydliga med sina nyanställda att 
de inte förväntar sig att de ska vara några experter på redovisning, men att det är väldigt 
bra om de besitter grundläggande redovisningskunskaper. Revisor 2 sa under intervjun 
att nyanställda revisorsassistenter inte ens behöver kunna grundläggande bokföring som 
debet och kredit när de börjar, men att den som har kunskaper i bokföring ligger långt 
före de som inte har det i början av karriären. Att besitta grundläggande förkunskaper i 
redovisning ansåg även Revisor 4 som ett minimikrav och menade att denna kunskap 
tyvärr är lite avlägsen när man börjar jobba med tanke på att redovisning introduceras 
under utbildningens första år. I övrigt förväntas medarbetarna vara komfortabla i 
engelska eftersom mycket rapportering sker på engelska enligt respondenten. Revisor 4 
ansåg också att de som har grundläggande kunskaper i revision har ett försprång till en 
början, detta genom att förstå tanken kring materialitet, väsentlighet och 
revisionsmetodik. Respondenten var dock tydlig med att det inte är någonting som de 
förväntar sig att en nyanställd medarbetare ska kunna men att det skapar en fördel 
gentemot de nyanställda som inte besitter den grundläggande förkunskapen. 
 
Den analytiska förmågan och det kritiska tänkandet är de generiska kunskaperna 
Revisor 1 i första hand tycker är viktiga för yrket som revisor. Detta är förmågor som 
respondenten menade inte går att lära sig på arbetet lika enkelt som exempelvis 
regelverk. Dessa förmågor prioriteras därför högre än ämnesspecifika kunskaper i en 
rekryteringsprocess, enligt respondenten. Revisor 2 resonerade på samma sätt och 
menar att de generiska kunskaperna såsom samarbetsförmåga väger tyngst. Generiska 
kunskaper som är jätteviktiga för yrket är enligt Revisor 3 analytisk förmåga, kunna se 
en helhet i vilka risker som finns och vad som är väsentligt, vara ifrågasättande, kunna 
arbeta i grupp och även kunna redovisning och revision. Respondenten menar att 
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nyanställda i många fall brister i den analytiska förmågan när det kommer till att förstå 
en helhet i vilka risker som finns och vad som är väsentligt under revideringen.  
 
När det kommer till efterfrågade egenskaper hos revisorsassistenter vid rekrytering 
menade Revisor 1 att det är sökandens vilja att lära sig och sociala förmåga som det 
läggs störst vikt vid under intervjuerna. Det är också personligheten respondenten ställer 
krav på första åren. Att de nyanställda revisorsassistenterna har en vilja att lära sig och 
ett engagemang för arbetet. Medarbetarnas nyfikenhet och intresse är det som behövs i 
många fall, sen kan assistenterna lära sig revision och redovisning på jobbet menade 
Revisor 3. Vidare tyckte respondenten att det är viktigt att ha ett öppet sinne och kunna 
ta till sig av den feedback som ges och göra det bästa för att förvärva den, att 
medarbetaren är hel och ren, kommer i tid, är trevlig och ställer upp. Även Revisor 4 
ansåg att det i stora drag är personligheten som styr vid rekrytering och att det är viktigt 
att känna att det är en person som man själv och medarbetarna kommer att trivas med. 
Respondenten ansåg att det är viktigt att det är en social, positiv och glad person som 
det är roligt att arbeta med.  
 

6.4.3 Förväntningar på revisionsyrket 
Revisor 1 tror att revisorsassistenter som är nyanställda har ganska dålig koll på vilka 
arbetsuppgifter yrket egentligen innebär och hur en arbetsdag ser ut. Att ha dålig koll på 
yrkets innebörd i samband med jobbsökandet såg Revisor 1 som en nackdel. Att vara 
påläst och förberedd både vad gäller yrket och företaget är viktigt inför en intervju, 
menade respondenten. Även Revisor 3 uppfattar att många söker sig till jobb inom 
revision utan att veta så mycket om vad yrket egentligen innebär. Respondenten 
förklarade att de vid intervjutillfället brukar fråga ifall arbetssökanden har stött på 
yrkesrollen eller fått förklarat för sig vad den innebär. Revisor 3 menar också att många 
får en överraskning när de börjar sin anställning och förstår vad jobbet faktiskt innebär, 
vilket i vissa fall inte gör någonting. Det behöver heller inte betyda att personen inte är 
lämplig för jobbet. Respondenten förklarade att byrån är oerhört van att ta emot helt 
oerfarna medarbetare och har därmed ett system för att hantera nyanställda med liten 
eller obefintlig erfarenhet av yrket som revisor. Även Revisor 2 menade att det är 
många som blir förvånade när de får reda på vad en revisor egentligen gör och att 
utbildningen borde ge en bättre inblick i det dagliga arbetet för att undvika att 
utexaminerade studenter väljer fel första jobb. Respondenten menade också att det även 
är upp till revisionsbyråerna att förklara revisorsrollen för att fler ska få en mer realistisk 
bild. 
 

“Om VI kunde nå ut med vad det innebär att jobba med revision så skulle det vara ett 
otroligt lyft för hela branschen tror jag för jag tror att det finns extrema fördomar både 
bland studenter och i näringslivet vad en revisor gör. Vi gör så otroligt mycket mer än 

att bokföra som alla tror att vi gör. Vi bokför ju liksom inte, vi granskar ju den.” 
 

- Revisor 2 
 
Revisor 4 upplever det generellt som jättesvårt att under en arbetsintervju förmedla den 
ojämna arbetsbelastning som ingår i revisionsyrket. Respondenten förklarade att de 
periodvis arbetar väldigt mycket övertid och försöker vara tydliga med detta från början. 
Respondenten anser dock att det alltid är en andel detta inte går fram till vilket innebär 
att dessa personer tycker att det är ohållbar arbetsbelastning under vissa perioder. 
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Vidare förklarade Revisor 4 att nyutexaminerade studenter väldigt sällan har insikt i en 
revisorns arbetsuppgifter och hur en arbetsdag ser ut.  
 

‘’Man har lite koll på att man är ute hos kunder och man tittar på deras siffror men 
exakt vad det är vi gör för någonting vet de inte om de inte har en kompis eller släkting 
som jobbar med det... Men jag ser det inte som ett problem för man blir drillad ganska 
grundläggande i början just för att vi ska se till att alla hamnar på samma golvnivå så 

att säga i kunskapen. Så att. Eh så att jag tycker inte att det är ett bekymmer egentligen. 
Vi brukar på anställningsintervjuer fråga de som vi ska anställa om du följer med ut till 
kund en dag vad tror du att du får göra. Eh och det är väldigt tydligt att det är många 

som egentligen inte vet.’’ 
 

- Revisor 4 
 
Revisor 4 förklarade att det är en fördel för den kandidat som söker jobbet och kan visa 
att man vet vad revision är eftersom det visar att personen är intresserad och vill jobba 
med revision, men är tydlig med att det inte är något krav att känna till. Respondenten 
ansåg att det är viktigt att den som är på intervju ska få en förståelse för vad det är för 
arbete denne söker för att veta om det är någonting personen verkligen vill arbeta med. 
Revisor 4 menar att det annars finns en risk att en medarbetare börjar sin anställning och 
efter ett tag upptäcker att revision inte alls är rätt yrke för dem. Således berättade 
respondenten att det finns en fördom kring att revisorer mestadels sitter på kontoret med 
papper och bokföringsmaterial och går igenom materialet pärm för pärm, men att denna 
uppfattning är långt ifrån vad revisorer egentligen gör på dagarna.  
 

6.4.4 Revisionsutbildningen i Sverige 
Revisor 2 utgick ifrån sin egen utbildning och reflekterade över att det borde vara 
möjligt att välja inriktning tidigare under utbildningen. Detta skulle ge de blivande 
revisorsassistenterna en bättre grund inför arbetslivet och göra att studenterna fick läsa 
de ämnen de var intresserade av. Även Revisor 4 utgick ifrån sin egen erfarenhet vad 
gäller revisionsutbildningen och berättade att den i huvudsak lärt respondenten att ta till 
sig kunskap; 
 

‘’När jag fungerade lite inför den här intervjun tyckte jag att om man försöker tänka 
tillbaka till vilka kurser jag gick, jag läste fyra år, hur många av dem som jag 

egentligen hade praktiskt nytta av när jag började arbeta. Först kändes det som att de 
var deprimerande få, det är väldigt många kurser som man inte hade nån som helst 

nytta av. Men det som var rent allmänbildningsmässigt när man pratar med sina kunder 
så är dom ju en träning i att lära sig att ta till sig kunskap. Och ju mer man tränar på 
det desto mer blir det. Och det har man en stor nytta av sen när man börjar arbeta.’’ 

 
- Revisor 4 

 
Universitetsutbildningen i Sverige generellt var något Revisor 1 hade klara åsikter om; 
 
“Den här universitetsutbildningen som man har den är väldigt bra men samtidigt så är 

den väldigt långt ifrån ens vardag första tiden på X. Den skiljer sig ganska mycket 
vilket jag kan tycka är synd. Jag hade gärna velat ha lite mer praktiska kurser och inte 

bara teori på universitetsnivå. Just för att det finns en sån stor skillnad mellan att 
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plugga och att jobba för när man kommer in i jobbet är det som att man inte kan 
nånting” 

 
- Revisor 1 

 
Revisor 1 menade också att en alltför övergripande undervisning av ämnet revision 
riskerar att ge studenter och potentiella blivande revisorsassistenter en falsk eller 
bristfällig kunskap om revisorns vardag än om undervisningen varit med konkret. Detta 
höll Revisor 2 med om, som menade att utbildningen borde lägga sig på en lägre nivå 
och prata mer om vad en revisor egentligen gör för arbete på ett bolag som omsätter 10 
miljoner, snarare än ett bolag med en omsättning kring 4 miljarder och att det är två helt 
olika arbeten.  
 
Utbildning med mer koppling till näringsliv och större krav ställda på studenterna tror 
Revisor 1 skulle kunna lyfta revisionsutbildningen i Sverige i stort. Med näringslivet 
mer involverat i undervisningen skulle utbildningarna bli mer praktiska, tror 
respondenten som menar att praktik borde vara en obligatorisk kurs på universiteten. 
Samtidigt som respondenten förordade en kurs som skulle kunna vara framtagen av de 
största revisionsbyråerna eller en branschorganisation menar respondenten att 
utbildningen inte kan bli för smal, för de studenter som vill bli controllers exempelvis. 
Mer verklighetsbaserade case efterfrågades också av Revisor 1, så att studenterna får 
möjlighet att koppla det de lär sig till verkligheten istället för att lära sig saker teoretiskt 
som med största sannolikhet inte skulle kunna hända i arbetslivet. Uppgifter med 
orealistiska antaganden för att göra uppgifterna lättare för studenterna ska öka 
svårighetsmässigt tills dess de är lika verkligheten, menade respondenten som tycker att 
universiteten många gånger har orealistiska uppgifter. Att kunna termer utantill är inte 
väsentligt för yrket, menade Revisor 1, som sa att det väsentliga är att veta var 
informationen finns att hitta samt förstå hur den ska användas. Att lösa uppgifter digitalt 
under utbildningen var också någonting Revisor 1 efterfrågade; 
 
“Här är ett avtal, här är ett Excel-ark och här är ett PM som vi ska skriva till styrelsen. 
Gör det. Det hade varit så mycket mer lärorikt, det hade varit så mycket svårare. Men 
det hade varit så mycket bättre på alla sätt för att det är det ni kommer att få göra. Ni 

kommer inte få en lärobok så ska ni svara på en fråga, på jobbet.” 
 

- Revisor 1 
 
Revisor 4 var tydlig med att ett moment i revision är jättebra och är mer än vad den 
genomsnittliga personen de anställer har läst. Respondenten hade svårt att uttala sig om 
det är för mycket eller för lite. Det kan vara svårt att tillgodogöra sig revision i teorin 
och eftersom metodiken skiljer sig åt mellan byråerna ansåg Revisor 4 att detta är 
någonting som senare behöver rättas till när personen väl börjar arbeta.  
 

‘’Jag tror att det är jättenyttigt att man har läst just för att man ska få lite mer insikt i 
vad det är man förväntas göra som revisor för att man ska få en känsla för om man vill 

pyssla med det här eller inte... Så jag tror att det viktigaste är att få en liten inblick i 
vad man gör för någonting.’’ 

 
- Revisor 4 
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Revisor 4 tror att de som har insyn i arbetet från början kommer att tycka att revision är 
roligt senare också, jämfört med de som inte har någon aning om vad revision 
egentligen är innan de påbörjade sin anställning.  
 
‘’Där är väl en större procentuell andel som inser att ja det här var nog inte riktigt min 

grej det här. Så att. Så därför finns det ju en fördel i att man har läst lite grann. Man 
kommer göra klart bättre ifrån sig på anställningsintervju om man har 7,5 poäng 

revisionsmetodik i bagaget så att säga. Det kommer ju ändå.. Eller ja vi ställer ju lite 
frågor och gör lite övningar. Så att det hade naturligtvis gått mycket bättre än om man 

har lite grundkunskaper.’’ 
 

- Revisor 4 
 
Revisor 3 berättade att det som generellt saknas hos nyanställda när det kommer till 
kunskaper är analys av årsredovisningar och menar att många har väldigt liten 
förkunskap och inte har sett årsredovisningar förut. Universitetens arbetsmaterial är i 
många fall Ericsson och Volvo men det som saknas är att förstå de mindre och 
medelstora företagen där man faktiskt själv har lättare att göra en analys och se en 
helhet. Vidare förklarade Revisor 3 att en nyanställd ställs inför frågor som handlar om 
att kunna titta på en årsredovisning och förstå vad som är viktigt i vilket bolag, men att 
det är en kunskap som flertalet saknar. Denna syn delas även med Revisor 4 som 
förklarade att ett mindre koncernföretag gör det enklare att analysera och se ifall det 
hänt någonting konstigt mellan året och föregående år, och menade att det tyvärr är 
väldigt få som gjort en sådan analys under universitetstiden och istället fokuserat på de 
allra största börsbolagen. 
 
Revisor 3 ansåg att grundläggande redovisning bör repeteras senare i utbildningen. 
Även Revisor 2 tyckte att det finns brister i redovisningskunskaperna hos 
revisorsassistenterna. Främst pratade respondenten om bristande kunskaper i 
koncernredovisning, kassaflödesanalys och svenska regelverk som K2 och K3. Revisor 
4 tyckte också att det är viktigt att läsa mer redovisningskurser och gav som exempel att 
momentet Advanced financial accounting och IFRS är ingenting som byråerna förväntar 
sig att nyanställda ska kunna men är till väldigt stor nytta. Respondenten förklarade att 
det inte handlar om att kunna lagarna utantill men att känna till att det finns 
redovisningslagar och hur dessa går att hitta. 
 
‘’Jag skulle vilja ha lite mer redovisning faktiskt. Både liksom svensk redovisning men 
även IFRS. Och kanske lite senare i utbildningen så att man har det lite färskt i minnet 

när man börjar... Man ska kunna debet och kredit, så att man ska förstå liksom.“ 
 

- Revisor 3 
 
Revisor 1 sa att det denne saknar hos nyanställda är kunskap om olika regelverk som 
används i arbetet, som aktiebolagslagen och bokföringslagen. Kunskaper om vad syftet 
med en revision är sa respondenten också saknas hos många, men att det är lika mycket 
upp till byråerna som universiteten att informera om. Hade respondenten fått drömma 
skulle de nyanställda få vara med på arbetsplatsen en vecka när anställningsavtalet 
signerats. Detta för att de blivande revisorsassistenterna lättare ska kunna ta till sig den 
kunskap som är till nytta för arbetet under sista året på universitetet, då en inblick i de 
dagliga uppgifterna ger en bättre förståelse för vad som kan vara bra att kunna. Att få en 
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inblick i arbetsuppgifterna skulle också underlätta för de nyanställda om de skulle vilja 
göra efterforskningar inför arbetsstart, menade respondenten. Revisor 2 tyckte att 
kunskaper i väsentliga lagar saknas, samt kunskaper i grundläggande bokföring. Revisor 
1 tyckte att en arbetsgivare rimligen borde kunna ställa krav på nyanställda 
revisorsassistenter efter avslutade studier, både i form av generiska- och ämnesspecifika 
kunskaper. 
 
Excel nämndes som ett viktigt verktyg för revisionsyrket. Revisor 1, 2 och 3 menade att 
användandet borde läras ut på universiteten. Revisorerna förklarade att Excel är det 
arbetssätt som används dagligen för att lösa uppgifter och är ett verktyg som många 
nyanställda har förvånansvärt dåliga kunskaper i. Revisor 3 förklarade att de 
nyutexaminerade är duktiga på mycket men just Excel finns en generell bristande 
kunskap inom, trots att arbetsverktyget är jätteviktigt.  
 
“Däremot… den första skolan som introducerar obligatoriska Excelkurser kommer ju 
att kunna sälja sina, ja vad ska man säga, sina adepter bra. Därför att det går inte att 

komma ifrån att man sitter mycket i Excel och jobbar…. Det känns som att det borde bli 
obligatoriskt liksom. Att ekonomer måste lära sig Excel” 

 
- Revisor 2 

 

6.4.5 Accounting Auditing and Control 
Några dagar innan intervjuerna fick samtliga revisorer tillgång till kursplanen för 
Accounting Auditing and Control och därmed information om respektive moment. 
Under intervjuerna gick vi igenom kursplanen igen för att försäkra oss om att samtliga 
respondenter tagit del av innehållet och därefter fick respondenterna uttala sig fritt om 
kursens innehåll, lärandemål och relevans utifrån ett revisorsperspektiv. 
 
När det kommer till åsikter om kursen generellt berättade Revisor 1 att det är bra att 
studenterna har möjlighet att välja en inriktning på sin utbildning för att göra den 
mindre bred. Respondenten ansåg också att fördjupningen mot redovisning och revision 
skulle kunna innehålla repetitioner från det som lärts ut under grundläggande 
redovisningskurser på A- eller B-nivå, för att grunderna ska behållas färskt i minnet. 
Detta ansåg även Revisor 3. Revisor 4 ansåg att kursen rent generellt är anpassad mer 
för controllerrollen och inte just revision, trots att en fjärdedel är en renodlad 
revisionskurs. Vidare ansåg respondenten att stora delar av kursen syftar till att lära ut i 
etik och hållbarhet vilket är en ganska liten del av ens praktiska verklighet som revisor 
men en stor del i den teoretiska utbildningen.  
 
Det faktum att kursen Accounting Auditing and Control ges i sin helhet på engelska var 
ingenting Revisor 1 och 2 såg som meriterande vid rekrytering. Revisor 1 menade att de 
flesta som börjar arbeta med revision efter avslutade studier börjar med att revidera 
mindre bolag och arbetar därmed huvudsakligen på svenska. Att termer och begrepp har 
lärts in på engelska skulle snarare kunna vara till nackdel, förklarade respondenten. 
Revisor 2 ansåg att det som skulle kunna ses som meriterande snarare var en termins 
studier utomlands, men att det handlar mer ett driv hos den sökande, snarare än det 
språkliga denne fått ut av sina utbytesstudier. Även Revisor 4 menade att byrån 
förväntar sig att deras medarbetare ska vara duktiga på företagsengelska och att en 
utlandstermin är väldigt meriterande. Respondenten förklarade också att det är svårt att 
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avläsa utifrån en arbetssökandes betyg huruvida en kurs ges på engelska eller inte 
eftersom många kursnamn är på engelska men att det inte behöver betyda att kursen i 
sin helhet ges på engelska. Revisor 3 ansåg att man har stor glädje av kunskaper i 
företagsengelska i arbetet eftersom de större revisionsbyråerna är globala företag.  
 
‘’Men jag ska inte säga att när jag går igenom och går igenom kandidatpresentationer 
inför intervjuer då läser inte jag igenom CV:t och säger ja men titta här är två kurser 

på engelska, bra. De kanske jag kommer göra så småningom men min erfarenhet är att 
de vi anställer är duktiga på engelska’’ 

 
- Revisor 3 

 
Advanced financial statement analysis and valuation och Advanced management 
accounting 
Revisor 3 ansåg att det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för värdering och att 
revisionsteamen tar hjälp av deras värderingsexperter vid mer avancerade frågor. 
Respondenten ansåg därmed att första momentet Advanced financial statement analysis 
and valuation omfattar en väldigt liten del av en revisors vardag. Revisor 2 höll med och 
menar att avancerade värderingsfrågor överlåts till experter, men att momentet kan vara 
en bra introduktion för att förstå grunderna. Revisor 3 ansåg även att kursens andra 
moment Advanced management accounting är en väldigt liten del av revisionen och är 
enligt respondenten mindre användbart än första momentet. Revisor 2 höll inte riktigt 
med och menade att momentet kan vara användbart i de fall man som revisorsassistent 
ska arbeta med den interna kontrollen hos större företag. Värdering tyckte Revisor 1 
dock var viktigt för revisionsyrket, speciellt värdering av tillgångar. Ekonomistyrning är 
väsentligt på så sätt att revisionskunderna ofta talar i termer av produceringskostnad och 
prissättningsstrategier, menade respondenten.  
 
Advanced financial accounting 
Tredje momentet under kursen behandlar, som tidigare nämnt, IFRS-regelverket. 
Revisor 1 förklarade att detta inte är optimalt ur revisionssynpunkt då de flesta företag i 
Sverige tillämpar svenska regelverk om det inte handlar om börsnoterade bolag. Vidare 
sa respondenten att studenter i första hand borde lära sig regelverk som K2 och K3 
innan IFRS introduceras i utbildningen och att det skulle vara av värde att behandla 
skillnaderna mellan regelverken i undervisningen på universiteten. Detta höll Revisor 2 
med om och menade att de väsentliga frågeställningarna kring IFRS ställs till 
redovisningsexperter, men att det kan vara bra att veta skillnaderna mellan svenska och 
internationella regelverk. Revisor 3 förklarade att avancerad redovisning är jättebra och 
är ett ämne som ett flertal nyanställda har bristande kunskaper i eftersom den 
grundläggande kursen ges väldigt tidigt i utbildningen.  
 
‘’Och det är ju som bortglömt. Sen blir de så fancy på så här hög nivå så att de har man 

glömt bort. Debet och kredit, de är liksom… OM man inte har jobbat extra på en 
ekonomiavdelning’’ 

 
- Revisor 3 

 
Respondenten ansåg att någon typ av praktiskt övande inom redovisning är meriterande 
och skapar en grundläggande kännedom som är oerhört viktig och användbar i 



 79 

revisionen. Revisor 3 förklarade att det inte går att se om det har blivit fel i ett bokslut 
om revisorn själv inte vet hur man redovisar på ett korrekt sätt.  
 
Advanced auditing 
Fjärde momentet, Advanced auditing, tyckte Revisor 1 ligger på en för hög nivå om 
man ser till de arbetsuppgifter en revisorsassistent har de första åren på en 
revisionsbyrå. Att planera en revision, sätta väsentlighetstal och identifiera risker i 
revisionsuppdrag är ingenting assistenterna får göra under sitt första år, menade 
respondenten. Vidare förklarade Revisor 1 att praktiskt utövande borde införas på denna 
typ av kurs för att få studenterna att förstå hur en revisors vardag faktiskt ser ut. 
Respondenten gav också förslag på undervisningsmetod för Advanced Auditing; 
 
“Och skulle jag få bestämma det här utbildningspaketet på universitetet, jag skulle göra 
det mycket mer praktiskt. Att till exempel, här har du en Excelfil, vi ska försöka hitta de 

tre posterna som är fel i den här datan liksom. För det är det vi gör, det är det 
revisorerna gör till en början. Jag tror att det man lär sig under universitetet det är 

främst förmågan att tänka kritiskt och ifrågasätta och tänka större.“ 
 

- Revisor 1 
 
Revisor 3 ansåg att ett moment revision är jättebra för att det som saknas är lite mer 
förståelse för vad revision är men menar att det är svårt att förklara i teorin utan att visa 
det praktiskt. 7,5 hp ren revision under fyra år tyckte Revisor 2 kändes lite. Revisor 3 
uttryckte sig positivt gällande de praktiska workshops som erbjuds av en revisionsbyrå 
under Advanced auditing. Respondenten berättade att nyanställda har väldigt liten 
förståelse för vad revision är, dess olika delar, den interna kontrollen, processer och 
konsekvenser av fortsatt substansgranskning. Revisor 3 hade respekt för det eftersom 
det är svårt att lära ut och att det krävs att få göra revision i praktiken för att få en 
förståelse för vad yrket innebär. Att en yrkesverksam revisor håller i föreläsningar och 
kan ge exempel från verkligheten ger en annan inblick i yrket och intressantare 
föreläsningar som är lättare för studenterna att ta till sig, menade Revisor 1. Revisor 3 sa 
att det kan vara svårt att ta till sig information om ämnet och syftade till sina egna 
erfarenheter från sin universitetsutbildning; 
 

‘’Och jag tänker tillbaka, för jag läste också nån revisionskurs och jag tyckte att den 
kursen var svår att ta till mig. Jag tyckte det. Det var inte den som gjorde att jag ville 
bli revisor utan det var mer att jag hade kompisar och liksom som berättade mer. För 
just den där revisionskursen tyckte jag var väldigt svår att ta på liksom. Eller det var 

ingen substans.’’ 
 

- Revisor 3 
 
Vidare ansåg respondenten att det är svårt att uttala sig om hur mycket utbildning inom 
revision utbildningen bör erbjuda, eftersom mycket faller på plats när nyanställda väl 
kommer till arbetsplatsen och det finns möjlighet att praktiskt prova på revision för att 
skapa förståelse för ämnet. Revisor 3 var tydlig med att revision är svårt att ta till sig i 
teorin och är därför inte dömande gentemot de studenter som inte förstår revision.  
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6.4.6 Revisionsyrket i framtiden 
Revisor 1 sa att yrket förändrats mycket under de sju år respondenten varit 
yrkesverksam och att yrkesrollen kommer att förändras mycket även i framtiden. 
Digitaliseringen kommer resultera i mindre praktiskt letande bland verifikat och största 
delen av revisionen kommer att ske digitalt av en dator. Revisorn kommer istället få en 
mer analytisk och strategisk roll som blir mer rådgivande än idag, menar Revisor 1. Mer 
fokus på analytiskt tänkande och kunskaper inom IT kombinerat med mer 
specialiseringsområden inom revision tror respondenten kan bli avgörande för yrket i 
framtiden. Revisor 2 resonerade på liknande sätt och menar att digitaliseringen kommer 
att leda till att revisorn kommer att få ta på sig en större roll som rådgivare och blicka 
mer framåt i sin konsultation. Även Revisor 3 höll med om att det i framtiden kommer 
handla om dataanalys i allt större omfattning i samband med den utvecklade 
digitaliseringen och att allt mindre kommer att ske manuellt. Revisor 4 förklarade att 
nya och välutvecklade verktyg för kontrollgranskning kommer även kunna granska 
avvikelser vilket gör att nyttan av den interna kontrollgranskningen minskar. Ur 
revisorns perspektiv kommer detta inte behöva göras i lika stor utsträckning.  
 
Revisor 2 menade att allt färre bolag kommer behöva revision i framtiden. Att ha en 
påskrivande revisor på bolaget kommer att ge en kvalitetsstämpel för intressenter såsom 
banker, menade respondenten, som tror att det kommer bli allt viktigare att ha en 
påskrivande revisor i framtiden.  
 
När det kommer till revisionsutbildningen och hur den kommer att påverkas av den 
framtida revisorsrollen trodde Revisor 1 att det kommer bli mer fokus på IT-relaterade 
risker och Excel på universitet och högskolor. Revisor 2 resonerade att digitalisering 
och revision som kommer att utföras till stor del av datorer leder till att kraven på att 
kunna olika regelverk minskar och att det blir allt viktigare med personlighet och 
generiska kunskaper såsom analytisk förmåga. Respondenten trodde inte att 
förändringarna i branschen skulle leda till alltför stora förändringar i utbildningen, utan 
att det fortfarande kommer att vara viktigt med baskunskaper inom olika områden. 
Även Revisor 4 pratade kring förändringar i och med digitaliseringen och ansåg att det 
skulle kunna innebära färre standardiserade uppgifter vilket skapar en smalare 
medarbetarpyramid. Respondenten förklarade att det kommer vara fler erfarna revisorer 
per ny än det är idag, vilket är en utmaning eftersom man måste börja som ny för att bli 
erfaren. Eftersom revisorsyrket är ett yrke med hög personalomsättning måste byråerna 
se till att en betydlig större andel stannar kvar om de nu anställer färre. Revisor 4 
förklarade att detta är en fråga som ännu inte är löst och ligger ett antal år framåt men 
att det är en fråga som på sikt måste hanteras.  
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7. Analys  
I detta avsnitt analyseras den insamlade informationen från intervjuerna med Blivande 
revisorsassistenter, Revisorsassistenter samt Revisorer. Detta genom att jämföra 
insamlad information mellan respondenter och respondentgrupper, finna samband och 
olikheter för att sedan dra en slutsats av insamlad data och koppla den till lämplig 
litteratur. 
 

7.1 Kandidat- respektive magisterexamen   
Revisorerna upplever att det blir allt vanligare att svenska studenter som studerar 
ekonomi tar kandidatexamen jämfört med för några år sedan. Revisorerna har märkt av 
trenden under de senaste årens rekryteringsprocesser där allt fler arbetssökanden har 
studerat i tre år och tagit kandidatexamen. Påståendet bekräftas av Civilekonomernas 
rapport (2015, s. 8) där en kvantitativ undersökning av civilekonomer som tog examen 
år 2011 visar att den största gruppen i Sverige, 44%, valde att ta en kandidatexamen. En 
kandidatexamen vid Umeå universitet innebär studier på grundnivå medan en 
magisterexamen erbjuder kurser på avancerad nivå och resulterar också i en 
civilekonomexamen. Utbildningar på grundnivå ger en allmän grundutbildning i 
redovisning medan avancerad nivå kräver färdigheter som handlar om djupare förståelse 
(Crawford et.al. 2011, s. 121). En ytterligare skillnad mellan kandidat- och 
magisterexamen är att kursen på avancerad nivå ges i sin helhet på engelska. Detta var 
någonting som respondenterna, oavsett respondentgrupp, hade olika åsikter kring. Det 
var dock ingen som såg det som absolut nödvändigt att kursen ges på engelska. Det sågs 
inte heller som en fördel gentemot att ha kandidatexamen och bara läst på svenska när 
det kommer till språkkunskaper. Revisorerna förväntar sig att en nyanställd kan 
engelska flytande och menar att många generellt är duktiga på engelska oavsett 
universitetsnivå. Under Accounting Auditing and Control är det första gången studenten 
lär sig ekonomiska begrepp på engelska, vilket vi tänker oss bör resultera i en god 
affärsengelska.  
 
När det kommer till utbildningsgraden hos arbetssökanden till tjänster som 
revisorsassistent ser Revisorerna inte kandidatexamen som en nackdel. Utifrån studiens 
empiri har vi fått vetskap om att revisionsbyråerna för ett par år sedan har sänkt sina 
krav på sökanden till tjänsterna som revisorsassistent från fyraårig magisterexamen till 
treårig kandidatexamen. Om en arbetssökande vill ha ett första arbete som 
revisorsassistent bör denne ha läst de kurser som krävs för att få skriva provet för att bli 
auktoriserad revisor. I övrigt menar Revisorerna att antalet år på universitetet inte är 
avgörande vid rekryteringen, utan att det snarare handlar om att hitta rätt person för 
tjänsten.  
 
Personlighet är det Revisorerna lägger störst vikt vid under de årliga rekryteringarna och 
nämnde att arbetssökanden bör vara villiga att lära sig, drivna och engagerade, nyfikna, 
intresserade, sociala, positiva och glada. Personlighet och akademisk utbildning var 
också det Civilekonomerna (2015, s. 15) i sin rapport kom fram till att ekonomer 
uppfattat var det viktigaste för att få ett första jobb. En av Revisorerna nämnde under 
intervjun att denne ser det som meriterande att sökanden har läst fyra år på universitet 
då det visar på att personen är ambitiös. Detta kan vi koppla till Arrow (1973, s. 193) 
som med sin screening-teori som säger att en examen i huvudsak påvisar en förmåga att 
prestera snarare än att en individ besitter en viss kunskap. Således anser vi att ett fjärde 



 82 

år och en magisterexamen skulle kunna vara ett sätt för blivande revisorsassistenter att 
signalera till de potentiella arbetsgivarna att de är ihärdiga och målmedvetna. Det blir 
därmed viktigt för de blivande assistenterna att själva, under rekryteringsprocesserna, 
tala för vad det fjärde året gett dem och varför de tagit beslutet om att ta en 
magisterexamen. Detta för att få fördelar med magisterexamen att nå fram till de 
revisorer som inte tänkt på det som meriterande hos en arbetssökande från början. 
Revisorns uttalande bekräftar också det faktum att det är personlighet revisionsbyråerna 
vill åt, snarare än sökanden som har studerat ett visst antal år och kommit upp till en 
viss nivå kunskapsmässigt så länge minimikraven är uppfyllda.  
 
Vi tror att anledningen till att revisionsbyråerna fokuserar så mycket på personlighet är 
det faktum att det i början av anställningen erbjuds grundutbildningar för 
revisorsassistenterna. Det blir således större fokus på att hitta individer som är villiga att 
lära sig och har rätt inställning snarare än att de kan mycket om revision. Denna 
uppfattning om vikten av personlighet under rekryteringsprocessen delade även 
Blivande revisorsassistenterna och Revisorsassistenterna. Ett arbete väsentligt för yrket 
på sidan om studierna var för några av Revisorerna mer meriterande än att ha studerat 
ett år utöver kandidatexamen, vilket betyder att praktisk erfarenhet värderas högt hos 
arbetsgivarna. Vi har funnit att för studenter som vill arbeta i revisionsbranschen efter 
avslutade studier är ett fjärde år vid Umeå universitet inget krav från arbetsgivarnas 
sida, så länge kurserna som krävs för att skriva auktorisationsprovet har genomförts. 
Detta är, som tidigare nämnt, möjligt efter tre års studier.  
 
Ingångslönen hos nyanställda revisorsassistenter skiljer sig generellt inte åt från person 
till person hos de stora revisionsbyråerna. Således är en kandidatexamen inget som gör 
att ingångslönen blir lägre än för en revisorsassistent med magisterexamen. Herzberg 
(1993, s. 113-114) menar att hygienfaktorer såsom lön inte kan öka arbetsglädjen, 
medan de istället kan sänka den om de saknas. Vi ser därför att högre lön som 
motivationsfaktor till att läsa magisterexamen inte är någon idé i praktiken. Att 
ingångslönen inte är högre för de med magisterexamen var något som en av 
Revisorsassistenterna med kandidatexamen hade i åtanke när denne tog sitt beslut om 
utbildningsgrad. Vi anser att detta tyder på att det är en motivationsfaktor att ta hänsyn 
till när det kommer till valet mellan att ta en kandidat- eller magisterexamen. Hur de 
lönemässiga skillnaderna ser ut på lång sikt är svårare att svara på, men Revisorerna 
menade att ett år längre på universitetet inte behöver betyda att personen kan skriva 
auktorisationsprovet efter fyra år i arbetslivet. De flesta menade tvärtom, att ett år i 
arbetslivet förbereder en bättre inför provet än ett år i skolan. Detta anser vi är rimligt, 
då revisorsassistenterna under ett år i arbetslivet dagligen får utföra arbetsuppgifter och 
ställas inför svårigheter och dilemman som hör till yrket. Ett år på universitetet innebär 
även kurser som inte behandlar revisionsämnet, men kan bidra med ökade generiska 
kunskaper.  
 
Vi fick även bekräftat av Revisorer och Revisorsassistenter att arbetsuppgifterna mellan 
revisorsassistenter med kandidat- respektive magisterexamen inte skiljer sig åt till en 
början, utan att skillnader i arbetsuppgifter snarare har att göra med vilken avdelning 
och vilka uppdrag assistenterna blir tilldelade. Hur utbildningsgraden generellt påverkar 
karriär och arbetsuppgifter på lång sikt är ingenting revisorerna har kunnat uttala sig om 
då det bara är ett par år sedan byråerna börjat anställa personer med kandidatexamen. Vi 
tror att ett fjärde år på universitetet och en utbildning på avancerad nivå skulle kunna 
innebära att de blivande revisorsassistenterna är mer införstådda i ämnet revision och 
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har fått utveckla de generiska kunskaperna. Detta skulle i sin tur kunna leda till att dessa 
presterar bättre på arbetet på lång sikt. Ett fjärde år tror vi också kan bidra till 
arbetsmotivation och driv att prestera på arbetsplatsen med tanke på att personen med 
magisterexamen väntat på att få arbeta ett år längre än en person med kandidatexamen.  
 
De respondenter som studerat vid Umeå universitet i fyra år och valt magisterexamen 
menar i huvudsak att valet berott på att de varit inställda på det från början och inte ville 
se sig själva ge upp i förtid i form av att korta av sin civilekonomutbildning. Även detta 
går att koppla till Arrow (1973, s. 193) och screening-teorin. De Blivande 
Revisorsassistenternas beslutsamhet att avsluta det de från början tänkt visar på en 
målmedvetenhet som, vilket nämnts tidigare, är upp till dem att framhäva under 
rekryteringsprocesserna. Detta går även att relatera till Herzbergs teori (1993, s. 113-
114) som menar att inre motivationsfaktorer kan öka glädjen. Att de med 
magisterexamen från Umeå universitet valt att slutföra sina studier efter fyra år som det 
var tänkt från början ger en tillfredsställelse och en känsla av att ha slutfört och klarat av 
något. Det fjärde året kan därmed resultera i ett större självförtroende. Vi tror att ett ökat 
självförtroende kan leda till en snabbare utveckling på arbetet, där assistenter som vill 
och vågar ta sig an svårare arbetsuppgifter fortare kommer att lära sig. Självförtroende 
hos individer baseras självklart inte bara på utbildningsgrad, utan har också att göra med 
personligheten.  
 
Om studenterna i förväg inte planerat att läsa fyra år och slutföra 
civilekonomprogrammet är frågan hur Umeå universitet kan erbjuda någonting som gör 
att studenter med planer på tre års studier även väljer att läsa det fjärde. I den slutliga 
diskussionen kommer vi att framföra förslag på utvecklingsområden hos kursen 
Accounting Auditing and Control som vi tror kommer motivera fler studenter som står 
inför valet att läsa tre eller fyra år. Eftersom Civilekonomernas undersökning visar att 
fler ekonomistudenter i Sverige väljer att läsa en kandidatexamen tror vi att det finns en 
risk att fler studenter, även i Umeå, följer trenden och inser att det går att få ett 
likvärdigt arbete inom revisionsbranschen med en kortare studietid. Två av de Blivande 
revisorsassistenterna som medverkade i studien trodde under rekryteringsprocesserna att 
en fyraårig utbildning krävdes för att få ett arbete inom revisionsbranschen, vilket de 
senare insett inte stämmer. I och med att studenterna som är intresserade av en karriär 
inom revision blir mer införstådda i de faktiska kraven hos revisionsbyråerna riskerar 
även detta att bidra till att fler blivande revisorsassistenter vid Umeå universitet ser 
positivt på att hoppa av för en kandidatexamen under det tredje året på universitetet. 
Utifrån detta ser vi därför ett behov av att Umeå universitet utvecklar kursen 
Accounting Auditing and Control. 
 
I den kvantitativa undersökning Civilekonomerna (2015, s. 31-32) genomfört kan man 
se att 40 % av civilekonomerna med magisterexamen anser sig ha mycket stor nytta av 
utbildningen i arbetslivet, medan motsvarande siffra för de med kandidatexamen är 10 
%. Detta är siffror för civilekonomer generellt, men innebär att ekonomer med en 
fyraårig utbildning känner att de kan tillämpa den kunskap de lärt sig i skolan i 
arbetslivet i större omfattning. En av Revisorerna nämnde att de arbetssökande med en 
magisterexamen verkar mer förberedda och säkra i sitt val av yrke. Att läsa fyra år ger 
studenterna ett år extra att intressera sig för redovisning och revision och också 
ytterligare tid att få en förståelse för vad revisionsyrket innebär. Vår uppfattning efter att 
ha genomfört intervjuerna är likt Revisorns, att de revisorsassistenter med 
magisterexamen varit mer införstådda i yrket och vad det innebär under 
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rekryteringsprocessen och inför anställningsstart. På grund av antalet intervjuer och 
studiens omfattning går detta dock inte att generalisera. Att ha orealistiska förväntningar 
på revisionsyrket kan påverka den anställde och på så sätt även arbetsgivaren negativt 
genom hög personalomsättning (Phillips och Crain 1996, s.21). Den ojämna 
arbetsfördelningen under året som kommer med säsongsbaserade yrken menade en av 
Revisorerna att vissa av de sökande inte är beredda på vilket resulterar i att de inte trivs 
med arbetet och till slut säger upp sig på grund av den ohållbara situationen. Phillips 
och Crain (1991, s. 25) menar att förväntningar på ett yrke som inte infrias leder till att 
personalen inte känner sig nöjd med sitt arbete och därmed påverkar arbetsgivaren i 
form av låg effektivitet och hög personalomsättning. De Blivande revisorsassistenterna 
som deltog i studien menar att de inte vet hur de dagliga arbetsuppgifterna ser ut för en 
revisor, men att det är kunskap de önskar att de hade inför arbetsstarten. Att de inte har 
så stora kunskaper om arbetsuppgifterna behöver inte betyda något negativt, då de 
Revisorsassistenter som deltog i studien och som inte visste så mycket om yrket innan 
de började snarare känner sig positivt överraskade av jobbet. Eftersom studien till viss 
del baseras på revisorsassistenter med kandidatexamen som är yrkesverksamma kan vi 
inte uttala oss kring om det finns någon koppling mellan revisorsassistenter som väljer 
att avsluta sin revisionskarriär och förväntningar på yrket beroende på utbildningsnivå.  
 
Under intervjuerna med de Blivande revisorsassistenterna var det två av dem som, i 
efterhand, hellre skulle ha läst en treårig kandidatutbildning då de inte trodde att detta 
skulle ha påverkat deras chans att få jobb. Revisorsassistenterna med kandidatexamen är 
nöjda med sina val och baserade dem dels på vad arbetsgivaren efterfrågade, dels på 
nyttan av det fjärde året vägd mot kostnaden att studera ytterligare ett år. Av 
Revisorsassistenterna med magisterexamen var alla nöjda med sitt studieval, då de ändå 
tycker att de fick med sig väsentlig kunskap under det fjärde året. Dock märkte vi under 
intervjuns gång att en av Revisorsassistenterna såhär i efterhand insett att det fjärde året 
inte varit nödvändigt för att få ett likvärdigt arbete som någon med kandidatexamen. Vi 
ser en risk i att Revisorsassistenter med magisterexamen och Blivande 
revisorsassistenter ifrågasätter det fjärde årets nödvändighet. Detta skulle kunna 
medföra att kommande studenter väljer att korta ned sin civilekonomutbildning till en 
kandidatexamen. Denna studie är således högst aktuell.  
 
Samtliga Revisorer menade att de inte har särskilt god kunskap om de kurser som 
arbetssökanden har med på sina betygsunderlag och vad dessa egentligen behandlar. 
Kännedomen om skillnader mellan universitet när det kommer till kursutbud överlag är 
också bristfällig. Vi tror därför att mycket av ansvaret ligger hos de Blivande 
revisorsassistenterna att på CV:t och vid intervjuerna under rekryteringsprocesserna 
delge information om de kurser som de tror kan vara väsentliga för den blivande 
arbetsgivaren att känna till att sökanden kommer att genomföra eller har genomfört 
under sin utbildning. Detta skulle bland annat kunna ge de studenter som läst Advanced 
auditing en fördel i arbetssökandet, då en insikt i revisionsämnet är en ämnesspecifik 
kunskap som revisorerna sagt är till fördel i en rekryteringsprocess. 
 

7.2 Efterfrågade generiska- och ämnesspecifika kunskaper 
Revisorerna och Revisorsassistenterna är överens om att generiska kunskaper är de 
viktigaste kunskaperna att besitta som revisor, eftersom att ämnet revision introduceras 
och lärs ut på arbetsplatsen. Detta går att koppla till studien genomförd av Crawford et. 
al (2011, s. 117) som menar att generisk kunskap innebär att en revisor kan tillämpa 
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sina specialkunskaper på en ytterligare nivå. Sammanfattningsvis innebär detta utifrån 
vår studies resultat samt tidigare studier av Crawford et. al att en nyanställd medarbetare 
på en revisionsbyrå som besitter generiska kunskaper såsom analytisk förmåga har 
bättre möjlighet att tillgodogöra sig ämnesspecifika kunskaper när denne kommer ut till 
arbetsplatsen. Detta skulle således kunna innebära att revisorsassistenter som besitter 
generiska kunskaper i större omfattning har lättare att ta till sig den ämnesspecifika 
kunskap som revisionsbyråerna lär ut på utbildningarna. 

Revisorerna och Revisorsassistenterna är överens om att samarbetsförmåga, analytisk 
förmåga och att vara problemlösningsorienterad är några viktiga generiska kunskaper 
som är användbara i arbetslivet. Revisorsassistenterna förklarade att många generiska 
kunskaper har utvecklats under universitetstiden oavsett om kursen varit inriktad på 
redovisning och revision eller inte, samtidigt som några anser att generiska kunskaper är 
någonting man besitter från början och är svårare att träna upp. Vikten av generisk 
kunskap bekräftas som tidigare nämnts av Crawford et. al (2011, s. 115) som anser att 
studenter är i behov av generisk kunskap i samband med anställning. Även Jackling och 
De Lange (2009, s. 377) visade i sin studie att arbetsgivare tycker att egenskaper såsom 
samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga är de viktigaste egenskaperna för 
anställda. Vår studies resultat visar att samtliga respondentgrupper är eniga om att en 
revisor ska besitta god kommunikationsförmåga samt samarbetsförmåga. Studien av 
Jackling och De Lange (2009, s. 377) menar dock att studenterna i deras studie inte 
tycker att de huvudsakligen får lära sig detta under utbildningen. De Blivande 
revisorsassistenterna och Revisorsassistenterna ansåg generellt att universitetet bidragit 
till en utvecklad samarbetsförmåga. Detta genom exempelvis grupparbeten. 

Kursen Accounting Auditing and Control har ett antal generiska mål som studenten 
efter avslutad kurs förväntas besitta. Dessa mål är; att strukturera och analysera problem 
inom redovisningsområdet samt diskutera implikationer av analys i ett övergripande 
sammanhang, förstå och utvärdera olika etiska problem inom redovisning och revision, 
arbeta effektivt i team och planera, genomföra och presentera undersökningar, både 
muntligt och skriftligt. (Appendix 2). Utifrån denna studies resultat avser kursen 
Accounting Auditing and Control att utveckla ett flertal av de generiska kunskaper som 
ses som värdefulla ur ett revisorsperspektiv. Även Revisorsassistenterna förklarade att 
deras dagliga arbetsuppgifter utförs i revisionsteam och att samarbetsförmåga är väldigt 
viktigt att besitta, där Umeå universitet varit en bidragande faktor till utveckling. 
Samtliga respondenter förklarade revision som ett väldigt socialt arbete där det är viktigt 
att besitta god kommunikationsförmåga.  

Vad gäller de generiska kunskaperna såsom analytisk förmåga och problemorientering 
förklarade Revisorsassistenterna att det är kunskap som ett flertal kurser under 
utbildningen har bidragit till och inte bara kursen Accounting Auditing and Control. 
Eftersom generiska kunskaper efterfrågas hos Revisorerna samt visar sig vara 
användbara enligt Revisorsassistenterna anser vi att fyra år vid universitetet borde vara 
till fördel för blivande revisorsassistenter. Detta då kursen Accounting Auditing and 
Control syftar till att lära ut efterfrågade generiska egenskaper. Detta säger emot 
Revisorerna som menar att tre respektive fyra års utbildning inte har någon större 
betydelse vid anställning. Detta kan tyckas vara universitetets samt studenternas ansvar 
att marknadsföra sin utbildning samt argumentera för vilka kunskaper som utvecklats 
genom ett ytterligare år vid universitetet. Att uttala sig om i vilken omfattning de 
generiska kunskaperna utvecklas under Advanced Accounting and Control är svårt, men 
vi tror att revisorsassistenter som besitter dessa i större skala kan gynnas av det i 
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arbetslivet på lång sikt. God analytisk förmåga, samarbets- samt 
kommunikationsförmåga är exempel på generiska kunskaper som skulle kunna bidra till 
att revisorsassistenterna kan lösa problem de inte stött på snabbare och mer 
självständigt, arbeta bättre i grupp och ha ett professionellt bemötande i kontakten med 
kunderna.  

Samtliga av studiens respondentgrupper var överens om att det inte finns några 
förväntningar på vilka ämnesspecifika kunskaper en nyanställd revisorsassistent ska 
besitta. Det som däremot nämndes av samtliga respondentgrupper var att 
grundkunskaper i redovisning är viktiga och användbara kunskaper i arbetet. 
Revisorerna hävdade att många har glömt bort de grundläggande kunskaperna i 
redovisning såsom debet och kredit i slutet av utbildningen och Revisorsassistenterna 
upplevde att det blev ett försprång för de som hade tidigare grundkunskaper i ämnet. I 
dessa fall var det de med praktisk kunskap från relevanta arbeten eller ideellt 
engagemang som kände att de hade god redovisningskunskap. I övrigt önskade både 
Revisorer och Revisorsassistenter mer grundläggande redovisning som även repeterades 
senare i studierna för att hålla kunskapen uppdaterad. Enligt Balans (2017) är Svenska 
ekonomistudenter generellt dåliga på redovisning och revision eftersom det saknas 
praktisk erfarenhet vid examen samt en för liten del bokförings- och 
revisionskunskaper. Revisorsassistenterna med kandidatexamen menade att det var 
nöjda med sitt val att läsa tre år, men hade gärna sett mer förkunskaper inom framförallt 
redovisning och revision. Eftersom bättre kunskaper inom redovisning även nämndes av 
Revisorerna, kan det tyckas att ett fjärde år och en magisterexamen som bidrar till mer 
kunskaper inom redovisning och revision därmed också ses som meriterande från 
revisionsbyråernas sida. 

När det kommer till ämnesspecifika kunskaper inom revision var detta inte något krav 
men sågs som uppskattat ifall revisorsassistenterna hade en insyn i. Framförallt under 
rekryteringsprocesserna, då detta gör att arbetssökanden lättare kan motivera varför 
revision är ett intressant arbetsområde och visar på ett engagemang.  

7.3 Accounting Auditing and Control 
Om man ser till Revisorsassistenterna med magisterexamen som tagit del av kursen, 
menar de att det är svårt att säga vad kursen egentligen gett i form av generiska och 
ämnesspecifika kunskaper som de har användning för i sina dagliga arbetsuppgifter. De 
menar dock att de lärt sig mer efter det fjärde året än om de tagit examen efter tre. 
Majoriteten av de Blivande revisorsassistenterna, Revisorsassistenterna med 
magisterexamen och Revisorerna menar att de två första momenten av kursen inte är 
användbara i särskilt stor grad i arbetslivet som revisorsassistent. Dock menar många av 
Revisorerna att det kan vara bra att känna till lite om värdering, vilket första momentet 
Advanced financial statement analysis and valuation behandlar. Avancerade 
värderingsfrågor sköts av andra avdelningar, varför det inte har huvudfokus i revisorns 
vardag. Det är inte heller ett ämne som är väsentligt att kunna under de första åren i 
arbetslivet som revisorsassistent.  
 
Advanced management accounting är ett moment som skulle kunna vara till hjälp i 
kommunikation med kunden för att förstå hur de jobbar internt, eller för revisionen då 
den interna kontrollen behandlas. Detta menade en av Revisorerna. De två första 
momenten hade inga Blivande revisorsassistenter några särskilda förväntningar på, då 
det huvudsakliga syftet till att de valt inriktning mot redovisning/revision varit de två 
efterföljande momenten som behandlar just ämnena externredovisning och revision. 
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Majoriteten av de som läst kursen menar att de två första momenten inte behandlade det 
de ville läsa när de gjorde sitt val av inriktning. Respondenterna som läst kursen 
nämnde också att det inte känns som att utbildningen resulterat i någon riktig 
spetskompetens. Dock menar Revisorerna att alla universitetskurser lär en något, även 
om ämnet inte är relevant för ett framtida arbete. Samtliga respondenter antydde att ett, 
eller båda, momenten skulle kunna bytas ut för att göra plats för ytterligare kurser i 
redovisning eller revision. Respondenternas åsikter kopplar vi till Johnson et. al (2003, 
s. 262-263), som menar att ett moment revision under en utbildning med 
redovisningsinriktning är för lite med hänsyn till de krav revisionsyrket kräver.  
 
Revisionsbyråerna har som tidigare nämnt utbildningsblock som syftar till att ge de 
nyanställda revisorsassistenterna en likvärdig grund att stå på och förväntar sig ingen 
kunskap om just revision hos de nyanställda. Utbildningarna hos byråerna följer sedan 
med assistenterna under hela anställningen, vilket gör att de kunskapsmässigt följer den 
tilltänkta kurvan. Således kommer arbetsgivarna att hjälpa revisorsassistenterna att få 
den kunskap i revision som yrkesrollen kräver. Majoriteten av Revisorsassistenterna, 
både Blivande och yrkesverksamma antydde dock under intervjuerna att de önskat mer 
kunskaper i revision och redovisning inför anställningsstart istället för att läsa kurser 
som inte kommer vara eller är väsentliga för det dagliga arbetet, som Advanced 
financial statement analysis and valuation och Advanced management accounting. Det 
är dock viktigt att ha i åtanke att kursen inte enbart är till för blivande revisorer, utan att 
studenter som är intresserade av andra yrkesområden efter avslutade studier kan finna 
momenten engagerande. 
 
Helena Adrian skrev i en debattartikel i Balans (2017)  att dagens studenter är dåliga på 
revision, då framförallt gällande praktiska erfarenheter och kunskaper i International 
Standards on Auditing, ISA. Hon menar också att en kort kurs i ämnet inte ger 
kunskaper om yrket och inte heller om ISA, vilka underlättar för revisorsassistenter i 
början av arbetslivet (Balans, 2017). ISA är inte något som nämndes under någon av 
intervjuerna med våra respondenter. Med tanke på de Blivande revisorsassistenterna och 
Revisorsassistenternas åsikter kring önskvärd förkunskap i redovisning och revision och 
den aktuella rapporten från Balans 2017 ser vi en anledning till att utveckla kursen 
Accounting Auditing and Control trots att Revisorerna menar att det inte ses som 
meriterande med magisterexamen. Revisorerna nämnde nämligen att nyanställda 
revisorsassistenterna ofta har bristfällig kunskap i grundläggande redovisning. Detta 
säger emot det faktum att de inte har några förväntningar på nyanställda när det kommer 
till förkunskaper. Ett fjärde år skulle kunna bidra till den kunskap de i dagsläget ser som 
bristfällig. Vi tror att en utveckling av Accounting Auditing and Control som innehåller 
mer redovisning och revision skulle kunna motivera studenter att läsa fyra år för att på 
så vis få en självsäkerhet och en större insyn i sina framtida arbetsuppgifter. Revisorerna 
menar att de inte förväntar sig någonting och att ett fjärde år inte är meriterande i 
dagsläget, men vi har dock upplevt att Blivande Revisorsassistenter och 
Revisorsassistenter har förväntningar på sig själva som de önskar leva upp till och att de 
vill känna sig så förberedda som möjligt inför ett första arbete. 
 
De två efterföljande momenten, Advanced financial accounting och Advanced auditing 
rådde det delade meningar om hos respondenterna. Några Revisorer tyckte att Advanced 
financial accounting, som huvudsakligen behandlar IFRS-regelverk, inte är relevant att 
kunna för de flesta revisorsassistenter. Detta på grund av att regelverken vänder dig mot 
internationella, börsnoterade bolag som de flesta assistenter inte kommer att arbeta med 
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i praktiken efter avslutade studier. De Blivande revisorsassistenterna menar att kursen är 
relevant och de tror att det är detta moment, tillsammans med Advanced auditing, som 
de kommer att ha störst användning av i arbetslivet. Att kursen behandlar ett regelverk 
som används av större och internationella bolag upplevdes inte som ett problem av de 
Blivande revisorsassistenterna, som tror att kursen ändå är en bra grund för att lära sig 
hur denna typ av regelverk är uppbyggda och var informationen finns att tillgå. Det 
faktum att de flesta assistenterna kommer att arbeta med mindre bolag som inte 
använder sig av IFRS, åtminstone i början av karriären, verkar ingen av de Blivande 
revisorsassistenterna ha tänkt på. Även om denna typ av kurs behandlar ett regelverk 
som många av assistenterna inte aktivt kommer att arbeta med i yrket som 
revisorsassistent är momentet nyttigt på andra sätt. Många av de Blivande 
revisorsassistenterna menade att hela kursen, men främst detta moment, hade för många 
case-arbeten i grupp och att det var mycket att göra. Det stora antalet inlämningsarbeten 
upplever vi ställer stora krav på samarbetsförmågan i de olika grupperna och lär 
studenterna vikten av att planera arbetet och därefter arbeta effektivt för att hålla 
deadlines. Detta lever upp till de generiska mål som är satta för kursen och bidrar också 
till utveckling av generiska kunskaper som är efterfrågade hos revisionsbyråerna.  
 
Kursen i stort var den första riktiga utmaningen för de Blivande revisorsassistenterna 
under utbildningstiden när det kommer till att spendera tid på studierna. Vi tror att även 
detta kan vara positivt för arbetslivet då det i säsongsbetonade yrken är stressigt under 
vissa perioder av året, vilket kan komma att sätta stresståligheten på prov hos 
revisorsassistenterna. En utav Revisorsassistenterna ansåg att stresstålighet var en viktig 
egenskap, och Revisorerna intygade att det är ett väldigt säsongsbetonat arbete med hög 
arbetsbelastning under vårvintern. Således behöver det inte vara ämnesspecifika 
kunskaperna i sig som är det väsentliga att ha med sig från momentet ut i arbetslivet, 
utan snarare de generiska kunskaperna. Att det fjärde året vid Umeå universitet 
innehåller krav och stressprövning som tidigare inte upplevts på universitetsnivå bör 
också ses som meriterande i en rekryteringsprocess med tanke på de framtida 
säsongsbetonade arbete en revisorsassistent kommer utsättas för.  
 
Advanced auditing var ett moment många av de Blivande revisorsassistenterna hade sett 
fram emot innan kursstart. Revisorerna menade, som tidigare nämnt, att en insikt i 
revisionsämnet är till stor fördel i en rekryteringsprocess. Det fjärde momentet ligger 
dock som det sista under höstterminen, vilket innebär att de större revisionsbyråerna i 
storstäderna redan hunnit påbörja och avsluta sina rekryteringsprocesser. En av 
Revisorsassistenterna hade reflekterat över detta och menar att det kan vara av värde att 
ha momentet tidigare under höstterminen för att inte potentiella revisorsassistenter ska 
gå miste om chansen att söka jobb på grund av okunskap. Att få in ämnet tidigare under 
utbildningen, kanske redan under tredje året, var något som efterfrågades av många 
respondenter som studerat vid Umeå universitet. Detta för att tidigt introducera ämnet 
och skapa ett intresse kring ett yrke som det kan finnas många fördomar om. Att vara 
förberedd och ha kunskap om revisionsyrket är något som Revisorerna förordade hos 
arbetssökanden. Genom att introducera ämnet tidigare och skapa ett intresse tror vi att 
det ger studenterna en chans att själva ta reda på information i ett tidigare skede, för att 
göra rätt val under resterande studietid. En av de Blivande revisorsassistenterna kommer 
att ta examen utan en av de obligatoriska kurserna som krävs för att få skriva 
auktorisationsprovet. Detta på grund av att denne inte vetat att det är revisionsyrket som 
lockat förrän under tredje året. Vid den tidpunkten blev det svårt att få in nödvändiga 
kurser på ett bra sätt. Att veta att det är revisionsyrket som känns intressant tidigt i 
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utbildningen underlättar för att ha möjlighet att välja in kurserna som är obligatoriska 
för auktorisationsprovet, men det är långt ifrån alla som har kommit till den insikten så 
tidigt. En av Revisorerna sa att fördjupningsvalet borde komma tidigare i utbildningen, 
men detta ställer också krav på att studenterna tidigt vet vad de vill, vilket vi tror är 
svårt när det inte finns kunskaper om vad som går att arbeta med efter avslutade studier 
och vad olika yrkesroller innebär. 
 
När det kommer till de ämnen som behandlas under det fjärde momentet tyckte många 
av Revisorerna och en av de Blivande revisorsassistenterna att kursen behandlar för 
mycket etik och teoretiska begrepp snarare än att ta upp ämnen relevanta för arbetslivet. 
Revisorerna menade att planering av revision och väsentlighetstal inte är något 
assistenterna kommer att ha att göra med det första året, utan att det kommer senare i 
karriären. Dessa begrepp tror vi dock väsentliga för yrket och är således viktiga för att 
få en bättre förståelse för hur revisionsprocessen ser ut. Att få en helhetsbild över 
revisionsprocessen och syftet med revisionsarbetet menar vi är viktigt för att förstå 
varför vissa moment genomförs innan de görs praktiskt. En av Revisorerna menade 
också att mycket av det som tas upp under Advanced auditing är sådant som vanligen 
tas upp under kurser i revision och därför är relevant. Kursens relevans bekräftas även 
av Johnson et. al (2003, s. 251) som under sin kvantitativa undersökning som gjordes av 
revisions- och assurancekurser fick reda på att de vanligaste ämnena som tas upp under 
grundutbildningar i revision rör planering, revisionsbevis, intern kontroll samt 
revisionsberättelsen och väsentliga lagar. Samtliga av de Blivande revisorsassistenterna 
kände att de hade önskat mer kunskap om vad revisionsyrket egentligen innebär i form 
av arbetsuppgifter och hur en arbetsdag ser ut. Denna uppfattning kopplar vi till Chaffey 
et al (2011, s. 154) som menar att det är svårt att balansera innehållet i 
revisionsutbildningar när det kommer till fakta som är nödvändig att kunna och insikt 
om yrket. I artikeln nämns också att det finns de som tycker att revisionsundervisningen 
och de faktiska arbetsuppgifterna en revisor har skiljer sig för mycket (Chaffey et. al, 
2011, s. 155). Detta går i sin tur att koppla till de Blivande revisorsassistenternas åsikter 
om kursens innehåll och även till en av revisorernas åsikter om att man i undervisningen 
borde få ta sig an mer verklighetsförankrade uppgifter. På så sätt skulle studenterna få 
en bättre insyn i faktiska arbetsuppgifter.  
 
Utifrån Revisorsassistenternas beskrivning av deras arbetsuppgifter ser vi ingen nära 
koppling mellan kursen Accounting Auditing and Control och verkligheten, vilket 
skapar ännu en utvecklingsmöjlighet för kursen. Arbetsuppgifterna innefattar till stor 
del bokslutsgranskning och granskning av olika konton, vilket nämns under kursen, men 
studenterna får aldrig tillfälle att själva praktiskt prova detta. De Blivande 
revisorsassistenterna visade dock på en viss insikt i vad som komma skall i form av 
arbetsuppgifter, då deras beskrivningar överensstämde ganska bra med 
Revisorsassistenternas och Revisorernas beskrivningar av arbetsuppgifterna för en 
nyanställd revisorsassistent. Hur de Blivande revisorsassistenterna fått insikt i framtida 
arbetsuppgifter går inte med säkerhet att säga, mer än att majoriteten av 
respondentgruppen läst på om revision själva samt pratat med bekanta i branschen. 
Trots att deras uppfattningar stämde med övriga respondentgruppers beskrivningar 
ansåg sig de Blivande revisorsassistenterna, som tidigare nämnt, inte veta hur en 
arbetsdag ser ut i form av praktiska arbetsuppgifter och hur dessa faktiskt utförs.  
 
Excel var ett arbetsverktyg många yrkesverksamma revisorer och assistenter nämnde 
under intervjuerna. Det är ett arbetsverktyg som används flitigt i det dagliga arbetet och 
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vi anser att det skulle vara av värde att lära ut under en revisionskurs, eller som verktyg 
under hela universitetstiden. Revisorerna och Revisorsassistenterna nämnde också det 
faktum att det är svårt att lära ut ämnet revision i teorin, då det lätt bli diffust och svårt 
att ta på. Ett flertal respondenter berörde vikten av praktiska inslag i undervisningen. 
Detta behandlas närmare under undervisningsmetoder nedan. En av Revisorerna 
menade att en för generell undervisning om revisionsämnet kan resultera i en felaktig 
uppfattning om revisorns vardag. Undervisning med mer fokus på faktiska 
arbetsuppgifter och information om yrket skulle kunna medföra minskade orealistiska 
förväntningar på yrket och därmed minskade kostnader för arbetsgivarna. Phillips och 
Crain (1996, s.22-24) menar att många studenter inte vet att ett arbete inom redovisning 
och revision innebär tidrapportering och revidering av finansiella rapporter. Detta 
överensstämmer med det de Blivande revisorsassistenterna och Revisorerna antydde, att 
det är svårt att i förväg veta vad ett yrke som revisor egentligen innebär i form av 
arbetsuppgifter.  
 
Gällande revisorsyrket i framtiden tror samtliga Revisorer att det kommer bli ett större 
fokus på rådgivning och att den praktiska revisionen kommer att skötas alltmer av 
datorer. Några menade att undervisningen i revision således kommer att bli mer 
teknikfokuserad medan andra menade att den inte kommer att förändras i och med att en 
baskunskap ändå behövs. Att veta hur en revisionsprocess ser ut är fortfarande bra för 
studenter att lära sig om de ska bli revisorsassistenter i framtiden. En förståelse för 
varför vissa moment genomförs är nödvändig trots att den faktiska granskningen i 
praktiken inte görs av revisorn själv. Johnson et. al (2003, s. 262-263) menar att 
revisionskurser bör utvecklas för att ge studenterna en förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar yrket men att det är svårt att veta hur fördelningen mellan baskunskaper och 
aktuella ämnen ska fördelas. 
 

7.4 Undervisningsmetod och examinationssätt 
Enligt David A Kolbs Experiential Learning Theory (ELT) finns det olika 
inlärningsstilar som passar olika personligheter, vilket även bekräftades i studiens 
resultat där Blivande Revisorsassistenter och Revisorsassistenter uttryckte varierande 
åsikter kring undervisningsmetoder och examinationssätt. En av respondenterna 
föredrog exempelvis tentamen som examinationssätt medan en annan hellre föredrog 
praktiska uppgifter och inlämningar. Enlig Kolbs teori innebär detta att en utav 
studenterna är mer teoretisk lagd och den andra lär sig bäst av att praktiskt få göra och 
experimentera (Studiefrämjandet, u.å.). På grund av att personer lär sig olika anser vi att 
universitetet bör variera undervisningen och examinationssätten för att fånga upp flera 
olika lärostilar. Blivande revisorsassistenter och Revisorsassistenter var dock, som 
tidigare nämnt, överens om att praktisk undervisning, det vill säga att till exempel själva 
få genomföra en revision, är det sätt som är mest användbart senare i arbetslivet. Detta 
är även ett efterfrågat undervisningssätt hos flertalet respondenter som studerat vid 
Umeå universitet som anser att detta erbjuds i för liten omfattning. Studiens empiri visar 
att även Revisorerna anser att utbildningen bör införa mer praktiska och 
verklighetsförankrade uppgifter. Respondenternas åsikter går att koppla till resultat från 
tidigare studier av Chaffey et.al (2011, s.176), där de visat att praktiskt lärande såsom 
datorövningar och case-studier efterfrågas hos revisorerna som även anser att det är 
viktigt att lära sig om vad yrket innebär. Detta hävdade även Revisorerna i vår studie. 
Dock har tidigare studier visat att åsikterna går isär när det kommer till 
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revisionsutbildning då vissa efterfrågat mer praktiska och andra mer teoretiska inslag 
(Chaffey et al. 2011, s. 155).  
 
Tidigare i kapitlet har efterfrågade generiska- och ämnesspecifika kunskaper nämnts, 
där respondenterna var eniga om att god kommunikationsförmåga är viktigt både 
gentemot kollegor och kunder. Kursen Accounting Auditing and Control består som 
tidigare nämnt till stor del av case-studier och grupparbeten. Case-studier och rollspel är 
ett exempel på sådana metoder som gör att studenter använder förvärvad kunskap i 
praktiska situationer vilket sägs bidra till en djupare kunskap och en förbättrad 
kommunikationsförmåga (Chaffey et. al, 2011, s. 159-160). Blivande 
Revisorsassistenter och Revisorsassistenter ansåg att case-studier och uppgifter som går 
att relatera till näringslivet samt utföra praktiskt är att föredra. Dessa åsikter delar 
respondenterna med Adler och Milne (1997, s. 191) som har kritiserat den aktuella 
undervisningen för revisorer på universitetsnivå och menar att utbildningen inte är 
tillräcklig för de kunskaper som krävs för att arbeta med revision. Adler och Milne 
(1997 s. 191) hävdar också att undervisningen bör innehåller mer praktiska inslag vilket 
i sin tur skapar ett livslångt lärande. Genom praktiska inslag i undervisningen såsom 
case-arbeten och verklighetsbaserade situationer ger universitetet mer realistiska 
förväntningar på yrket (Phillips och Crain, 1996, s.25), vilket både Revisorerna och 
Blivande studenter antydde saknades för tillfället.  
 
Vi har fått kännedom om att det stora flertalet inte vet vad revision är vid 
anställningsstart och den kunskap nyutexaminerade ekonomer besitter är framförallt 
information från bekanta och egen inläsning om vad yrket egentligen innebär. Den 
praktiska delen av revisionsämnet blir således utebliven i många fall. För att skapa 
förståelse för yrket anser ett flertal respondenter från vardera respondentgrupp att 
universitetet bör ha en närmare koppling till näringslivet. Vikten av att skapa insyn i 
praktiska arbetsuppgifter går att koppla till Phillips och Crain (1996, s.25) som menar 
att universitetet även bör uppmuntra studenter att engagera sig i föreningar eller i 
arbetslivet utöver studierna för att få mer insyn i praktiska arbetsuppgifter. Revisorerna 
som deltog i vår studie var eniga om att extrajobb eller engagemang utöver studierna ses 
som meriterande, särskilt om arbetslivserfarenheter gäller praktisk redovisning såsom 
bokföring. En av Revisorerna hävdade att det är byråernas ansvar att förklara vad 
revision är och hur en arbetsdag för en revisor ser ut. Denna syn delas med Phillips och 
Crain (1996, s.25) som menar att revisionsbyråerna bör delta mer aktivt i seminarier och 
föreläsningar. Detta undervisningssätt används delvis under momentet Advanced 
auditing. Under delar av momentet hålls föreläsningar och praktiska workshops av en 
yrkesverksam revisor från en av The big four med flertalet inslag från hur verkligheten 
inom branschen ser ut. Blivande revisorsassistenter hade gärna sett mer av denna 
undervisningsform och förklarade att det är lättare att ta till sig av teoretisk information 
då det går att koppla till ett praktiskt exempel. Några av respondenterna, både Blivande 
revisorsassistenter, Revisorsassistenter och Revisorer, ansåg att praktik på ett företag 
under några veckor är det bästa inlärningssättet och bör enligt vissa vara obligatoriskt. 
Detta visar ytterligare efterfrågan på mer praktisk undervisning. Praktik erbjuds vid 
Umeå universitet och förutsätter att studenterna själva ordnar praktikplatser vilket i sin 
tur kräver att företagen är motiverade att ta emot praktikanter. 
 
Majoriteten av de Blivande Revisorsassistenterna ansåg att kursen Accounting Auditing 
and Control i alltför stor utsträckning examinerade studenterna via skriftlig tentamen. 
Dessa åsikter gäller även Umeå universitets examinationssätt i stort. Respondenterna 
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förklarade att skriftlig tentamen fungerar bra på kurser såsom redovisning, men att de 
mer teoretiska kurserna inte bör examineras genom tentamen. Både de Blivande 
revisorsassistenterna och Revisorsassistenterna var överens om att studietiden till största 
del handlat om att klara tentan istället för att lära sig för livet. Det stora flertalet 
förklarade att de studerar väldigt mycket inför tentan men att informationen glöms bort 
efteråt då en ny kurs börjar och det blir ett nytt fokusområde. Salstentamen är en 
traditionell examensform men har ifrågasatts eftersom det kan anses uppmuntra till 
ytinlärning vilket resulterar i att studenterna efter avslutad kurs glömmer bort det som 
de precis lärt sig (Stockfors et.al, 2010, s.4-5). Adler och Milne (1997, s. 191) menar att 
studenterna får ett livslångt lärande genom aktivt fånga upp studenternas engagemang 
och att praktiska och problembaserade uppgifter skapar den kompetens som eftersöks på 
revisionsmarknaden. Detta kan vi knyta an till Revisorernas åsikter om att praktisk 
erfarenhet generellt alltid ses som meriterande och till att de Blivande 
revisorsassistenterna efterfrågat mer verklighetsbaserade case-arbeten. 
 
Under kursen Accounting Auditing and Control sker examination även i grupp via 
muntliga seminarier och inlämningsuppgifter. Detta är ett examinationssätt som 
Blivande revisorsassistenter tycker är ett bra upplägg för att variera undervisningen. Att 
arbeta i grupp och utveckla sin samarbetsförmåga är som tidigare nämnt även någonting 
som Revisorerna samt Revisorsassistenterna ser som användbart inför arbetslivet. 
Seminarium i form av diskussion och redovisning är ett bra sätt för att aktivera 
studenterna vilket gör att studenterna generellt lär sig mer och utvecklar en analytisk 
förmåga och kritiskt tänkande (Stockfors et. al, 2010, s. 27-28). Även dessa egenskaper 
nämner Revisorerna och Revisorsassistenterna som viktiga färdigheter, vilket tidigare 
belysts i avsnittet gällande generiska kunskaper. Ett problem med detta examinationssätt 
är att mindre plats ges åt studenterna ifall läraren pratar mycket, samt att de tystlåtna 
individerna hamnar i skuggan (Stockfors et. al, 2010, s. 27-28). Detta är dock ingenting 
som någon av studiens respondenter anmärkt på.  
 
Som tidigare nämnt önskar flertal respondenter från samtliga respondentgrupper att 
undervisningen och examinationen bör innehålla mer case-studier och verkliga problem 
från näringslivet. Utöver en utveckling av kritiskt tänkande och ett potentiellt ökat 
intresse bidrar detta till att studenterna utmanas i att använda kunskap i ett realistiskt 
sammanhang (Stockfors et. al, 2010, s. 20-21). Enligt vår studies empiri efterfrågas dels 
mer insyn i vad en revisor egentligen gör samt generiska kunskaper. Detta skulle kunna 
uppnås genom att införa mer verklighetsförankrade uppgifter och närmare kontakt med 
näringslivet. Vår uppfattning är att case med verklighetsförankring känns mer 
motiverande att genomföra då de uppfattas mer relevanta för arbetslivet och inte 
anpassade efter universitetet. Revisorerna menar att universiteten generellt använder 
undervisningsunderlag baserade på Sveriges största börsnoterade bolag, vilket väldigt få 
kommer att arbeta med framöver. De anser därför att undervisningen bör anpassas till 
att exempelvis analysera mindre bolags årsredovisningar som ger en bättre överblick 
och därmed är mer relevanta.  
 
Blivande revisorsassistenter och Revisorsassistenter var eniga om att studietiden 
mestadels handlar om att lära sig för att klara tentan istället för att investera i en lärdom 
för livet. Detta går att relatera till en studie genomförd av Everaert et. al (2017, s. 99) 
som visade att den strategi som studenterna använder sig av till störst del är ytinlärning 
genom att memorera fakta eftersom målsättningen är att klara tentan. De Blivande 
revisorsassistenterna och Revisorsassistenterna förklarade att vissa kurser kändes mer 
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relevanta än andra, exempelvis redovisningsmomenten, vilket bidrog till ett ökat 
intresse som i sin tur bidrog till en djupare inlärning. Detta går att relatera till Everaert 
et.al (2017, s. 82) som menar att studenter som eftersträvar att förstå vad han/hon har 
lärt sig gör detta för att kunna använda sig utav kunskapen senare i arbetslivet. Några av 
respondenterna hade för avsikt att arbeta med redovisning eller revision efter avslutade 
studier och förstod därför att grundläggande kunskaper i redovisning skulle vara 
behjälpligt senare i arbetslivet. Everaert et. al (2017, s. 84) förklarar att studenter som är 
motiverade, nyfikna och intresserade finner glädje i ämnet och är mer tillgängliga för att 
skapa en djupare inlärning och högre prestationsresultat. En utveckling av kursen 
Accounting Auditing and Control skulle således kunna bidra till att höja motivationen 
hos ekonomistudenter vid Umeå universitet.  
 

7.5 Sammanfattande analys och diskussion  
Den senaste studien från Civilekonomerna (2015) visar att största andelen (44 %) 
civilekonomer i Sverige väljer att läsa en kandidatexamen. Vi vill vara tydliga med att 
denna information inte är generaliserbar och vi vet heller inte från vilka universitet 
studenterna som väljer att ta en kandidatexamen kommer från. Vissa universitet 
erbjuder kandidat (3år) plus masterexamen (2år) och det kan därmed variera stort 
huruvida studenten väljer att läsa tre, fyra eller fem år beroende på universitet och vilka 
grader av examen som erbjuds.  
 
Vår studies resultat visar också att nyutexaminerade ekonomer har lika stor möjlighet 
till arbete som revisorsassistent, går in på samma ingångslön samt har lika 
arbetsuppgifter oavsett om personen läst en kandidat- eller magisterexamen. Detta är 
dock ingenting som, på grund av studiens omfattning, går att generalisera. Att lönen inte 
skiljer sig mellan utbildningsgraderna och att Revisorerna i vår studie inte ser en 
magisterexamen som en särskilt stor fördel i rekryteringsprocesserna behöver inte 
betyda att det ser ut så i hela landet och på alla byråer. Utifrån empirin ser även vi en del 
motsägelser gällande vad Revisorerna ser som meriterande generiska- samt 
ämnesspecifika kunskaper och påståendet att en kandidat- respektive magisterexamen 
inte har någon större betydelse. Med tanke på att en magisterexamen vid Umeå 
universitet innefattar kurser på avancerad nivå som utvecklar generiska kunskaper och 
även berör ämnen såsom redovisning och revision som är fördelaktigt enligt 
Revisorerna, kan det tyckas märkligt att en högre utbildningsnivå inte ses som 
meriterande vid rekrytering. Eftersom Revisorerna ser utvecklingsområden hos 
universiteten runt om i landet ser vi potential för Umeå universitet att ta till vara på 
möjligheten att utveckla en inriktning mot redovisning och revision som uppfyller 
Revisorernas önskemål, är användbara för Revisorsassistenternas faktiska 
arbetsuppgifter och är en kurs som Blivande revisorsassistenter väljer att läsa. Det är 
således Umeå universitet och studenternas ansvar att marknadsföra utbildningen så att 
det i framtiden ses som meriterande att läsa en magisterexamen vid Umeå universitet. 
Universitetet skulle exempelvis kunna förtydliga på kurshemsidan vad som erbjuds i 
form av revisions- och redovisningsutbildning. Om Umeå universitet vill kunna erbjuda 
blivande revisorsassistenter ett fyraårigt civilekonomprogram, ser vi ett behov att 
utveckla kursen Accounting Auditing and Control för att motivera framtida studenter 
som står inför vägvalet att läsa tre respektive fyra år. Vi har därför tagit fram praktiska 
rekommendationer på utvecklingsområden som nämns i senare avsnitt.  
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Revisorerna har inga förväntningar på nyanställda revisorsassistenters kunskaper när det 
kommer till revisionsämnet, utan utgår ifrån att ingen kan särskilt mycket vid 
anställningsstart. Introduktionsutbildningen i grundläggande revision som ges i början 
av anställningen hos The big four är utformad därefter och kan därmed innebära att de 
som redan är lite införstådda i ämnet och kan revisionsprocessen samt grundläggande 
begrepp får ta ett steg tillbaka under den första tiden som anställd. Vi anser att 
revisionsbyråernas effektivitet i detta kan diskuteras och skulle innebära att en del 
revisorsassistenter som påbörjar sin anställning spenderar flertalet timmar på 
utbildningar de inte behövt. Detta är dock svårt att utveckla och diskutera närmare då vi 
inte har någon större insyn i första tidens utbildningsinnehåll eller hur stor andel av de 
nyanställda assistenterna som redan har kunskaper i ämnet vid anställningsstart. Att 
vara införstådd i revisionsämnet och sedan genomgå revisionsbyråernas 
introduktionsutbildningar tror vi dock kan göra att en nyanställd revisorsassistent tar till 
sig informationen på ett djupare plan och kan således ändå vara till fördel i arbetet. 
Jackling och De Lange (2009, s. 381) menar att universitetets uppgift borde vara att lära 
ut generiska kunskaper och att sedan revisionsbyråerna lär ut den ämnesspecifika 
kunskap som revisionsyrket kräver. Detta går i linje med hur revisionsbyråerna 
resonerar i sitt utbildningsutbud för nyanställda samt i de förväntningar som finns på 
nyanställda revisorsassistenter. En insikt i ämnet revision är till fördel i en 
rekryteringsprocess enligt revisorerna. Således visar vår studie att blivande 
revisorsassistenter och studenter inte behöver Accounting Auditing and Control för att 
få ett arbete, men att en förståelse för ämnet revision ses som en fördel under 
rekryteringsprocessen. Utöver en fördel i rekryteringsprocessen anser vi, med hänsyn 
till studiens empiri och tidigare forskning, att ett fjärde år vid Umeå universitet bidrar 
med efterfrågade och användbara generiska kunskaper för revisionsyrket. Vi ser även 
potential att utveckla kursen Accounting Auditing and Control för att anpassa 
utbildningen efter det empirin visat. 
 
Att utveckla kursen Accounting Auditing and Control och som student läsa ett fjärde år 
på universitetet går alltså inte att motivera med en stor efterfrågan på 
revisionskunskaper från arbetsgivarna. Att utveckla kursen handlar snarare om att ge 
blivande revisorsassistenter motiv att läsa ett fjärde år och med det en kurs som ger dem 
en insikt i revisionsyrket och revisorns vardag och arbetsuppgifter. Genom att erbjuda 
en kurs som de blivande revisorsassistenterna kommer att ha nytta av första tiden på 
arbetet och som ger dem insikt i yrket tror vi att Umeå universitet skulle kunna hålla 
kvar sina studenter det fjärde året och minska risken att de blivande 
revisorsassistenterna väljer att följa trenden hos ekonomistudenter i Sverige i stort. Att 
välja att läsa ett fjärde år skulle således handla mer om att spendera tid på sin egen 
utveckling snarare än tillmötesgå de blivande arbetsgivarnas behov, även om en insikt i 
yrket ger bättre förutsättningar när det kommer till att motivera varför en arbetssökande 
vill jobba inom just revisionsbranschen.  
 
Samtliga respondentgrupper var överens om att personligheten är den avgörande faktorn 
för att slutligen få anställningen på någon av The big four, men att även generisk 
kunskap är viktigt för att utföra ett bra jobb som revisor. Att ha läst fyra år och tagit en 
magisterexamen kan, som tidigare nämnt, signalera ett driv och målmedvetenhet, medan 
en kandidatexamen visar på en längtan ut i arbetslivet och speglar därmed en arbetsvilja 
och den typen av driv. Vi anser, som tidigare nämnt, att nyttan av det fjärde året och 
motiveringen till att beslutet togs är upp till de blivande revisorsassistenterna att 
framhäva under rekryteringsprocesserna, för att på så sätt kunna skapa 



 95 

konkurrensfördelar i arbetssökandet. Det är således upp till de blivande 
revisorsassistenterna att själva framhäva fördelarna med sin magisterexamen, både i 
form av generiska och ämnesspecifika kunskaper. Detta skulle kunna resultera i att det 
fjärde året av utbildningen ses som meriterande i en rekryteringsprocess, då 
revisionsbyråerna får en större inblick i vad kursen ger de blivande assistenterna. 
 
Det bör hållas osagt hur karriären påverkas på lång sikt beroende på utbildningsnivå. 
Detta är ett ännu outforskat område som även Revisorerna hävdade var för tidigt att 
uttala sig om eftersom de relativt nyligt sänkt kraven på utbildningsgrad från magister- 
till kandidatexamen. Vi tror dock att revisorsassistenter med magisterexamen generellt 
är mer införstådda i vad yrket innebär och känner mer arbetsmotivation efter fyra års 
studier. En ökad självkänsla när det kommer till att ha slutfört påbörjade studier i 
kombination med utvecklade generiska kunskaper tror vi också gör att 
revisorsassistenter med magisterexamen skulle kunna prestera på en högre nivå 
långsiktigt. I vilken utsträckning ett år på universitetet utvecklar generiska kunskaper i 
jämförelse med ett år i arbetslivet är svårt att uttala sig om. När det kommer till det 
faktum att revisorsassistenter med magisterexamen uppfattats mer införstådda i ämnet 
tror vi att det skulle kunna innebära att denna grupp har mer realistiska förväntningar på 
yrket. Revisorsassistenter med kandidatexamen som inte fått samma mängd utbildning i 
ämnet och som inte tagit reda på information själva löper större risk att ha orealistiska 
förväntningar på arbetsuppgifter och yrket i stort. Detta skulle kunna leda till avhopp, 
både på kort och på lång sikt då förväntningarna inte infrias. Sannolikheten för 
uppsägning tror vi är mindre för de som har insikt i ämnet och därmed en realistisk 
förväntan på vad som väntar, vilket skulle kunna vara en karriärpåverkan som har med 
utbildningsnivå att göra. 
 
Accounting Auditing and Control väljs av studenter som önskar gå en inriktning mot 
redovisning och revision på avancerad nivå. Majoriteten av respondenterna inom varje 
respondentgrupp menade att kursens moment har olika relevans för yrket. 
Respondenterna var överens om att det moment med lägst relevans för yrket är första 
momentet, som berör finans. Detta dels för att momentet inte levde upp till 
förväntningarna på en inriktning mot redovisning och revision och även med tanke på 
Revisorsassistenterna och Revisorernas åsikter. Detta moment skulle förslagsvis kunna 
bytas ut mot ytterligare en kurs i antingen redovisning eller revision, då fler kurser i 
dessa ämnen efterfrågats enligt studiens empiri.  
 
När det kommer till konkreta utvecklingsområden hos kursen Advanced auditing går det 
att konstatera att mer verklighetsförankrade undervisningsmetoder efterfrågades av 
samtliga respondentgrupper. Case-arbeten grundade i verkliga scenarier och praktiska 
undervisningsmetoder är det som i nämnts i störst utsträckning, där kunskaper från 
utförda uppgifter är användbara i arbetslivet och därmed känns relevanta att genomföra. 
Studiens empiri visar även att generiska kunskaper efterfrågas i större utsträckning än 
ämnesspecifika, vilket tidigare nämnda case-arbeten och dylikt bidrar till enligt de 
teorier som behandlats. Undervisningsmetoder som kan ge studenterna insikt i de 
dagliga arbetsuppgifterna är efterfrågade hos Blivande revisorsassistenter och skulle 
också resultera i arbetssökanden som vet mer om det yrke de avser att arbeta med efter 
avslutade studier. Verklighetsbaserade case tror vi även skulle lyfta de studenter som 
söker arbete, eftersom de lättare skulle kunna argumentera för deras intresse i ämnet 
revision. Ett flertal respondenter, både Revisorer och Revisorsassistenter hävdade att det 
är svårt att lära ut revision och att alla byråer har olika arbetssätt. Vi anser att en 
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revisionskurs med praktiska inslag inte behöver innebära att personen som läst kursen 
ska kunna utföra en revision första dagen på arbetet och inte heller att denna typ av kurs 
syftar till att lära ut specifika program, utan snarare ge en insyn i arbetssättet och ett 
intresse för ämnet.  
 
Utifrån studiens empiri anser vi att Excel bör implementeras i utbildningsutbudet och 
ingå i samtliga kurser. Detta genom att studenterna i inlämningar och case-arbeten löser 
uppgifterna i programmet. Kunskaper i Excel är inte bara till fördel i revisionsyrket, 
utan en kunskap som kan vara väsentlig i andra yrkesgrupper vilket även gynnar de som 
vill arbeta med annat efter avslutade studier. Att söka sitt första arbete och kunna 
framhäva goda kunskaper i Excel på CV:t ser vi som väldigt meriterande och 
utstickande utifrån studiens empiri. Att införa Excel som en naturlig del av 
undervisningen tror vi också med fördel skulle kunna användas av Umeå universitet i 
sin marknadsföring för att bli konkurrenskraftiga och diversifiera sig från andra 
universitet och högskolor. 
 
Att förverkliga idéerna som framkommit av studien kräver engagemang och arbete från 
såväl lärare och rektorer. Vi anser att det krävs en kontakt med näringslivet som sätter 
sin prägel på utbildningen för att försäkra sig om att det som lärs ut efterfrågas på 
arbetsmarknaden, vilket i sin tur skulle motivera blivande revisorsassistenter att slutföra 
civilekonomprogrammet och läsa en magisterexamen. Att utveckla 
undervisningsmetoder och upplägg kan medföra vissa hinder enligt Adler och Milne 
(1997, s.194) som menar att vissa lärare inte är benägna att ändra sina 
undervisningsmetoder från mer traditionella till mer praktiska och handlingsinriktade 
metoder. Detta menar författarna kan bero på att det generellt krävs mer tid och 
engagemang från läraren (Adler och Milne, 1997, s.192). Det är inte heller bara upp till 
den enskilda läraren att bestämma undervisningsmetoder och examinationssätt utan att 
vissa riktlinjer behöver följas (T. Svanström, personlig kommunikation, 11 april 2017). 
Detta kan således påverka möjligheten att utveckla kursen utifrån studiens resultat. 
 
Som tidigare nämnt ser vi ett behov av utveckling inom kursen Accounting Auditing 
and Control. Detta för att fler studenter som ser en framtid inom revisionsyrket ska se 
det som meriterande att spendera fyra år på universitetet, vilket i sin tur innebär 
utebliven inkomst och studielån för ett flertal. Om en student gör valet att ta en 
magisterexamen ska det inte kosta mer än det smakar. Det bör vara universitetets 
absoluta målsättning och därmed av intresse att ta del av denna studies förslag på 
praktiska rekommendationer.    
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8. Slutsats och praktiska rekommendationer 
I detta avsnitt sammanfattas vår studie i form av slutsats och praktiska 
rekommendationer, där vi återkopplar till studiens problemformulering samt syfte. 
Vidare har vi gett förslag på fortsatt forskning samt belyst etiska och samhälleliga 
aspekter i studien.  
 

8.1 Slutsats 
Revisorerna anser inte att en magisterexamen och ett fjärde år vid universitetet är mer 
meriterande än en kandidatexamen hos blivande revisorsassistenter i en 
rekryteringsprocess. De menar att revisionsbyråerna vid anställningsstart inte förväntar 
sig så mycket av revisorsassistenterna när det kommer förkunskaper, utan att det är 
individernas personlighet, driv och engagemang som är det viktigaste. Kunskaper inom 
ämnet revision faller på plats med tiden och i samband med den interna utbildningen. 
Revisorerna tycker generellt att generiska kunskaper är viktigare än ämnesspecifika då 
ämnesspecifika är lättare att lära sig med tiden, men att det är till fördel att ha en 
förförståelse inom redovisning. Kunskaper inom revision menar Revisorerna är svårt att 
lära ut i teorin men är till fördel i en rekryteringsprocess eftersom det visar tydligt om 
någon är insatt i vad revision innebär samt har ett genuint intresse i ämnet. Revisorerna 
efterfrågar grundkunskaper i redovisning och menar att generiska kunskaper är av stort 
värde för det framtida arbetet samt att det är till fördel att ha insyn i revisionsämnet i en 
rekryteringsprocess. Detta tycker vi säger emot att ett fjärde år inte skulle vara 
meriterande för arbetssökanden, då Accounting Auditing and Control idag innehåller 
moment som behandlar redovisning och revision samt lär ut efterfrågade generiska 
kunskaper. Det är mycket upp till de blivande revisorsassistenterna själva att under 
rekryteringsprocessen tala om vad det fjärde året behandlar och varför de valt att läsa de 
fyra år civilekonomprogrammet vid Umeå universitet består av.  
 
En utveckling av kursen går alltså inte att motivera med att den ses som nödvändig av 
framtida arbetsgivare. Dock skulle en utveckling av Accounting Auditing and Control 
gå att motivera med att de blivande revisorsassistenterna får ett bättre självförtroende 
inför arbetslivet och en större inblick i det yrke de avser att arbeta med efter avslutade 
studier. Blivande revisorsassistenterna önskar mer praktisk undervisning och gav även 
förslag på att examination i större omfattning kan ske genom individuella 
inlämningsuppgifter, även dessa med fokus på praktiskt utförande. De Blivande 
revisorsassistenterna anser att det skulle ge en större insyn i en revisors dagliga arbete 
och således även en bättre förberedelse inför arbetslivet som revisorsassistent samt ge 
en djupare inlärning. De anser även att Umeå universitet med fördel skulle kunna ersätta 
första momentet Advanced financial statement analysis and valuation för inriktningen 
mot redovisning och revision med ytterligare en kurs inom fördjupningsämnet. Med 
anledning av att inriktningen mot redovisning och revision inte bara väljs av studenter 
som vill jobba med revision i framtiden, anser vi att fördjupningsområdet inte bör bli för 
smalt. Detta har till viss del tagits i beaktning i studiens praktiska rekommendationer 
(avsnitt 8:2) och är en anledning till kursens nuvarande upplägg. 
 
Vad gäller valet av utbildningsnivå upplever inte Revisorsassistenter att deras val att ta 
kandidat- respektive magisterexamen från Umeå Universitet har påverkat deras 
nuvarande arbetssituation. Detta gäller vare sig fördelning av arbetsuppgifter eller 
ingångslön. Trots detta var Revisorsassistenterna med magisterexamen nöjda med sitt 
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studieval och menade att det fjärde året gav ytterligare generiska kunskaper såsom 
problemlösningsförmåga, analytisk förmåga och samarbetsförmåga. 
Revisorsassistenterna med magisterexamen uppfattades ha en djupare förståelse för 
ämnet revision i samband med rekrytering och inför anställningsstart. 
Revisorsassistenterna med kandidatexamen ansåg inte att det var till någon nackdel att 
ha läst en treårig utbildning, men hade gärna sett mer förkunskaper i redovisning och 
revision. När det kommer till hur utbildningsgrad påverkar revisorsassistenters karriär 
på lång sikt är svårt att uttala sig om då revisionsbyråerna relativt nyligen ändrat kraven 
från magisterexamen till kandidatexamen och ännu inte sett effekterna av detta.  
 
Denna studies teoretiska bidrag är kunskap om hur det som lärs ut vid Umeå universitet 
är användbart i arbetslivet och vilka generiska- samt ämnesspecifika kunskaper som är 
meriterande och användbara i arbetslivet. Vår studie har med hjälp av tidigare forskning 
och respondenternas svar presenterat inlärningssätt som är att föredra vad gäller kursen 
Accounting Auditing and Control.  
 

8.2 Praktiska rekommendationer  
Studiens huvudsakliga problemformulering är hur innehållet och utformningen av 
kursen Accounting Auditing and Control kan utvecklas utifrån blivande 
revisorsassistenters, revisorsassistenter och revisorers perspektiv. Denna besvaras 
genom praktiska rekommendationer på förändringsområden och är således studiens 
praktiska bidrag. Förslagen är framtagna med hjälp av studiens empiri som fått stöd av 
litteratur och tidigare studier. Dessa rekommendationer syftar till att behålla de 
generiska målsättningar som kursen har i dagsläget men införa ett mer praktiskt inslag.  
 
Vi är medvetna om att Accounting Auditing and Control är en kurs som är tillgänglig 
för studenter vars målsättning inte att arbeta med just revision. Vårt förslag kan därmed 
ses som alltför inriktat mot ämnet vilket ger en smalare avancerad inriktning än i 
dagsläget. Utifrån studiens empiri har vi dock upplevt att detta är ett önskemål från flera 
olika perspektiv och bör därför tas i beaktning. Våra praktiska rekommendationer gör i 
huvudsak kursen mer attraktiv för blivande revisorsassistenter och innebär att intervjuer 
med andra branscher förmodligen skulle resultera i andra utvecklingsförslag. 
 
Vårt förslag är att för inriktningen mot redovisning och revision ersätta momentet 
Advanced financial statement analysis and valuation med ytterligare ett 
revisionsmoment. Denna förändring ser vi som högst väsentlig med hänsyn till 
respondenternas åsikter, såväl Blivande Revisorsassistenters, Revisorsassistenters och 
Revisorers. Att ersätta det första momentet med ytterligare revision stärks även av 
tidigare forskning som hävdar att utbildningen i dagsläget generellt erbjuder för lite 
revision och att studenter i allmänhet är dåliga på revision efter avslutade studier. Trots 
att Revisorerna inte efterfrågar ytterligare kunskaper i revision är detta något Blivande 
revisorsassistenter och Revisorsassistenter som genomfört kursen har efterfrågat. Detta 
främst för sin egen utveckling och att vara bättre införstådd i vad yrket innebär i form av 
arbetsuppgifter. Revisorerna ser även kunskaper om revisionsämnet som fördelaktigt i 
rekryteringsprocesserna. 
 
Vi ser även ett behov av att förändra momentens ordningsföljd så att kursens första och 
andra moment innehåller revision. Därefter kommer Advanced financial accounting och 
till sist Advanced management accounting. Eftersom de största revisionsbyråerna i 
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större städer rekryterar i början av höstterminen, det vill säga i början av kursen 
Accounting Auditing and Control, ser vi ett värde i att även kurserna i revision ska ges i 
början av terminen. Revisionsämnet är för många helt nytt i början av höstterminen, då 
bör det vara en fördel i rekryteringsprocessen att samtidigt läsa en kurs inom ämnet. Vi 
tror dels att studenterna skulle finna det mer bekvämt att svara på frågor om varför 
denne söker ett jobb inom revision, dels skulle det skapa en naturlig dialog med 
rekryteraren om den revisionskurs som studenten läser för tillfället och vad kursen 
förväntas ge för framtiden. Med rätt innehåll i utbildningen som rekryterarna ser som 
väsentlig, tror vi att Umeå universitets civilekonomprogram skulle ha möjlighet att 
sticka ut ur mängden och bli ett attraktivt val för arbetsgivare att anställa ifrån vilket i 
sin tur leder till ett attraktivt studieval för studenterna. En annan fördel med att ha 
revisionsmomenten som de två första är att de som tidigare under utbildningen inte 
intresserat sig för ämnet och tänkt sig en karriär som revisor får en chans att söka kurser 
i beskattningsrätt och handelsrätt till nästkommande termin. Dessa kurser krävs, som 
tidigare nämnts, för att få skriva auktorisationsprovet och finns ofta med i 
revisionsbyråernas kravprofiler. Antagningen för kurser till vårterminen sker i mitten av 
oktober och då skulle studenterna ha hunnit få en inblick genom att ha slutfört det första 
revisionsmomentet och påbörjat det andra. 
 
Vi ser även ett behov av att utveckla Advanced auditing, som enligt vårt förslag bör bli 
två kurser som ges i början av höstterminen. Detta innebär att det finns utrymme för ett 
första moment, Teoretisk revision. Vi tycker att kursen i stora drag ska omfatta 
detsamma som Advanced auditing gör idag och bör syfta till att skapa förståelse för hur 
en revisionsprocess är uppbyggd, från planering till revisionsberättelse. Denna kurs 
anser vi bör ges för att skapa grundförståelse inför kursens andra moment, Praktisk 
revision. Enligt vårt förslag skulle denna kurs innehålla en mer verklighetsanpassad 
utbildning som går i linje med en revisorsassistents arbetsuppgifter. Det skulle 
förslagsvis kunna gå till så att varje student blir tilldelad ett fiktivt bolag, där fakturor 
och övriga underlag ska granskas mot företagets resultat och balansräkning. Med hjälp 
av underlag ska studenten utföra en revision utifrån de väsentlighetstal och information 
om den interna kontrollen som anges i uppgiften. Utifrån studiens empiri ser vi ett 
behov av att studenterna ska känna till hur en revision planeras utifrån väsentlighetstal 
och intern kontroll, men denna kunskap anser vi kan ges under momentet Teoretisk 
revision. Momentet Praktisk revision tänker vi ska bidra till att spegla verkligheten så 
som den ser ut första tiden som revisorsassistent. Utifrån studiens empiri anser både 
Revisorsassistenter och Revisorer att baskunskaperna i redovisning glöms bort under 
utbildningens gång och bör därför införas även senare i utbildningen. Genom att 
praktiskt revidera ett fiktivt bolag möjliggör detta för studenterna att friska upp 
kunskaperna i redovisning genom att detaljgranska specifika konton och bläddra mellan 
verifikat. Detta ger en repetition av den kunskap studenterna fått med sig från sitt första 
år. Vi anser även att uppgifterna ska utföras i Excel. Vi ser gärna ett fortsatt samarbete 
mellan universitetet och näringslivet i form av en revisor som deltar i föreläsningar, 
seminarier och workshops för att föra teorin närmare verkligheten.  
 
Studiens empiri visar även åsikter att praktik på ett företag bör vara obligatoriskt. För att 
en ekonomistudent ska kunna genomföra praktik på en arbetsplats krävs dock att ett 
företag tar emot en praktikant i ett antal veckor. Det finns därmed ingen garanti att 
studenten får praktikplats om denne så önskar. Detta är ytterligare ett incitament på att 
utbildningen bör införa kursen Praktisk revision eftersom en obligatorisk kurs i praktik 
efterfrågas men inte ger någon garanterad praktikplats. 
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Utifrån studiens empiri och litteratur anser vi att dessa förslag efterfrågas hos såväl 
Blivande revisorsassistenter, Revisorsassistenter och Revisorer. Det innebär att en 
implementering av dessa rekommendationer skulle kunna bidra till att fler blivande 
revisorsassistenter väljer att slutföra civilekonomprogrammet och ta en magisterexamen 
då det sista året ger en tydlig inriktning mot redovisning och revision på avancerad nivå. 
Om studenterna blir bättre på att tala om sin utbildning och dess innehåll i 
rekryteringsprocesser samt om Umeå universitet blir mer tydliga i sin kursbeskrivning 
gentemot framtida arbetsgivare och studenter, ser vi en möjlighet för Umeå universitet 
att framöver erbjuda en kurs som studenterna efterfrågar och som arbetsgivarna ser som 
meriterande.  
 

 
Figur 2 - Momentöversikt enligt praktiska rekommendationer 
 
Dessa rekommendationer minskar gapet mellan teori och praktik vad gäller 
revisionsmomenten. På så sätt tror vi även att gapet mellan näringslivet och universitetet 
kan förväntas minska. Att näringslivet och universitetet ska närma sig varandra är något 
som efterfrågas av Blivande revisorsassistenter och Revisorer, vilket skulle kunna 
implementeras genom att revisionsbyråerna får vara med och påverka kursinnehåll och 
kursupplägg i större utsträckning än i dagsläget. 
 
Studiens huvudfokus handlar om att komma fram till förslag på utvecklingsområden 
snarare än att komma fram till hur förändringarna praktiskt ska implementeras i 
kursutbudet. Det är således Umeå universitet som i ett senare skede har möjlighet att 
inspireras av denna studie och eventuellt implementera utvecklingsförslagen. 
Universitetet har förväntade studieresultat som ska uppfyllas samt nationella 
lärandemål, vilket skulle kunna begränsa de förslag vi plockat fram. Vårt förslag 
innehållet praktiska inslag och vi är medvetna om att det finns krav på viss teori för att 
utbildningen ska ges på avancerad nivå och inte räknas som en yrkesutbildning. Detta 
kan vara ett hinder för implementering. Vi har inte heller tagit hänsyn hur vårt 
framtagna förslag är möjligt att införa utifrån resursmässiga aspekter.  
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8.3 Förslag på fortsatta studier  
Vår studies syfte är att utveckla kursen Accounting Auditing and Control för att 
slutligen komma fram till förslag på rekommendationer, vilket innebär att fortsatta 
studier kan undersöka hur detta praktiskt ska kunna genomföras. Det skulle förslagsvis 
kunna vara Umeå universitet själva som utför en studie på hur detta är genomförbart 
rent kostnadsmässigt och beroende på mängden resurser. 
 
Ett intressant område att titta närmare på genom fortsatta studier skulle vara att studera 
hur studienivå påverkar revisionsarbetet på lång sikt när det kommer till löneutveckling 
och vilka som väljer att skriva auktorisationsprovet. Teoretiskt sett skulle en person med 
kandidatexamen kunna söka ett arbete som revisorsassistent utan att egentligen veta vad 
arbetet innebär, vilket skulle kunna leda till att karriären avslutas inom ett par år på 
grund av orealistiska förväntningar eller ett ointresse för revisionsämnet. Förslag på 
fortsatta studier skulle således kunna vara att undersöka om det eventuell finns en 
korrelation mellan studienivå och tid på arbetsplatsen. Det skulle även vara intressant att 
ser hur karriären på lång sikt skiljer sig åt mellan kandidat- respektive magisterexamen 
för de individer som stannar kvar på arbetsplatsen. Hur utbildningsgraden generellt 
påverkar karriär och arbetsuppgifter på lång sikt är ingenting revisorerna har kunnat 
uttala sig om då det bara är ett par år sedan byråerna börjat anställa personer med 
kandidatexamen, men detta skulle vara intressant att undersöka framöver.  
 
Vår studie är begränsad till Umeå universitet och det finns således möjlighet för 
fortsatta studier. Ett förslag är att jämföra kursen Accounting Auditing and Control med 
andra universitet i både Sverige och utomlands. Det skulle i sin tur skapa idéer och 
förslag från parter som inte är nära kopplade till Umeå vilket skulle kunna ge ytterligare 
förslag på utvecklingsmöjligheter. En annan avgränsning i denna studie är revisorer och 
revisorsassistenter i Stockholmsregionen. Ett förslag på fortsatta studier är att även titta 
på mindre städer för att se om revisorernas attityder till kandidat- respektive 
magisterexamen skiljer sig åt. 
 
Vårt val att studera problemformuleringen ur flera olika perspektiv är ett val som format 
studiens resultat. Vi ser det därför som intressant och möjligt att utföra en liknande 
studie helt ur arbetsgivarens perspektiv. Revisorernas syn på kandidat- respektive 
magisterexamen skulle kunna skilja sig väldigt mycket både beroende på byrå, 
geografiskt område och andra aspekter.   
 

8.4 Samhälleliga och etiska aspekter  
Studiens resultat och förslag på praktiska rekommendationer kan användas vid Umeå 
universitet men även andra universitet runt om i Sverige. En implementering av dessa 
rekommendationer, av Umeå universitet men också av andra universitet och högskolor, 
skulle kunna leda till att ett fjärde år och en magisterexamen ses som meriterande av 
arbetsgivarna och därmed blir mer attraktiv för blivande revisorsassistenter att läsa. 
Utbildningen för blivande revisorsassistenter skulle därmed ge dessa mer insikt i yrket 
och dess arbetsuppgifter. Det skulle kunna resultera i revisorsassistenter som är mer 
beslutsamma i sitt val av yrke och är intresserade. Detta skulle, på lång sikt, kunna leda 
till en positiv löneutveckling när det kommer till ingångslöner för revisorsassistenter 
som studerat ett år längre. Detta var något en av revisionsbyråerna tillhörande The big 
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four redan diskuterade på sin human-resources avdelning enligt en av 
revisorrespondenterna och som vår studie skulle kunna bidra till att påskynda.  
 
En samhällelig aspekt är att blivande revisorsassistenter genom att ta del av resultatet 
blir upplysta om revisionsbyråernas syn på utbildningsgrad. Detta skulle kunna leda till 
att kandidatexamen känns som ett mer attraktivt val för de som vet att de vill in i 
revisionsbranschen och således tappar universiteten sina studenter ett år i förväg. 
 
En implementering av rekommendationerna skulle kunna resultera i en redovisnings- 
och revisionsinriktning som blir för smal i relation till de yrkesmässiga mål de studenter 
som läser kursen har. Som tidigare nämnt har inte alla som läser kursen för avsikt att 
efter avslutad kurs bli revisorer och en implementering av föreslagna rekommendationer 
skulle således kunna leda till en alltför revisions-fokuserad inriktning för de som till 
exempel vill bli controllers. 
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9. Sanningskriterier 
I detta avsnitt belyser vi sanningskriterier och i vilket utsträckning vår studie är utförd 
med en subjektiv bedömning. I detta kapitel diskuteras studiens sanning utifrån dess 
grad av tillförlitlighet vad gäller trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet 
att styrka och konfirmera.  
 

9.1 Trovärdighet 
Genom inspelade och transkriberade intervjuer överförs sedan resultatet till empirin. För 
att försäkra sig om att resultatet tolkats på rätt sätt kan respondenterna kontrollera 
resultatet som de själva bidragit med för att förstärka respondentvaliditeten och därmed 
ge en rättvisande bild (Bryman, 2011, s. 353-354). Genom inspelade intervjuer som 
därefter transkriberats finns underlag där både respondenterna och andra intressenter 
kan försäkra sig om att ingenting lagts till eller exkluderats från intervjutillfället. Ingen 
utav respondenterna bad om att få läsa igenom empirin innan den publicerades, vilket 
heller inte har gjorts. Vi har dock varit noggranna att kontrollera med varandra så att vi 
är överens om hur vi bör tolka respondenternas svar samt ställt kontrollfrågor under 
intervjutillfället om det var någonting vi inte förstod vad respondenten menade. Vi anser 
därmed ha tolkat den sociala verkligheten på ett tillförlitligt sätt och anser därmed att 
trovärdigheten är stor. Givetvis kan det ha uppstått missförstånd mellan respondenterna 
och oss författare, men är ingenting som vi kan se påverkat studiens resultat i en 
märkbar utsträckning. I analysen har även resultatet jämförts med tidigare forskning där 
vi i stor utsträckning kunnat finna samband mellan tidigare forskning och vår studies 
resultat. Vi har även funnit likheter i respondenternas åsikter vilket tyder på ökad 
trovärdighet av studiens data. Användningen av citat i studiens empiri har gjort det 
möjligt att behålla de exakta ordval som respondenterna använt sig utav vilket även det 
skapar trovärdighet och mer inlevelse i hur respondenten ordagrant uttalat sig under 
intervjun.  
 

9.2 Överförbarhet 
En kvalitativ studie syftar till att få en djupare förståelse för hur de olika 
respondentgrupperna uppfattar den nuvarande utbildningen inom revision och 
framförallt kursen Accounting Auditing and Control för att därefter tolka och dra 
slutsatsen hur kursen bör utvecklas. En kvalitativ studie innefattar vanligen en grupp 
respondenter som har mycket gemensamt då de valts ut efter vissa kriterier, vilket 
innebär att innehållet får ett djup snarare än en bredd (Bryman, 2011, s. 355). Eftersom 
intervjuer har gjorts med ett antal Blivande revisorsassistenter, Revisorsassistenter och 
Revisorer som är relativt överens vad gäller utvecklingsområden, anser vi att resultatet 
är tillförlitligt och att studien har chanser att uppnå ett likartat resultat vid en 
omprövning med samma avgränsning. Vi kan dock inte generalisera studien eftersom en 
begränsning av antalet respondenter har gjorts och resultatet påverkas även av oss 
författare som tolkat respondenternas svar. Detta är ytterligare en begränsning med 
studien. 
 
På grund av studiens avgränsningar kan det tänkas att studien skulle ha fått ett annat 
resultat om studiens utförts med andra respondentgrupper eller i en annan stad. Vi kan 
därför inte uttala oss om att arbetsuppgifter, löner och attityder stämmer överens med 
blivande revisorsassistenter, revisorsassistenter och revisorer över hela landet.  
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9.3 Pålitlighet 
För att studien ska visa på pålitlighet krävs det att författarna visar ett granskande 
synsätt under arbetet, med en fullständig redogörelse för de beslut som studien grundas i 
(Bryman, 2011, s. 355). Vi har under hela arbetet och framförallt i studiens fjärde 
kapitel gett en utförlig beskrivning på de metoder och arbetssätt som vi använt oss av 
under studiens gång. Vi har under arbetet med studien ständigt ifrågasatt vårt 
tillvägagångssätt och funnit nya alternativt ifall vi sett en bättre lösning i någon 
situation. Detta arbetssätt anser vi bidragit till en hög grad av pålitlighet.  
 

9.4 Möjlighet och styrka att konfirmera 
I en kvalitativ studie är en stor del av arbetet att förstå och tolka det resultat som 
intervjuerna ger. Det är därmed viktigt att styrka att arbetet skett med en objektiv 
bedömning där personliga värderingar i största möjliga utsträckning undvikits (Bryman, 
2011, s. 355). Vi har varit noggranna med att inte på något sätt ställa ledande frågor 
eller på annat sätt försökt påverka respondenternas svar. Vi anser själva, och hoppas 
även att det inte heller omedvetet har skett genom kroppsspråk eller andra tydliga gester 
under intervjun. Efter några av intervjuerna ställde vi frågan om det var någonting 
respondenten uppfattade som ledande fråga, men det är ingenting som vi i efterhand fått 
vetskap om. Vi anser därmed att vi har utfört studien på ett objektivt sätt i den mån som 
är möjlig, med tanke på att vi själva är väl insatta i studien och besitter en del egna 
åsikter som vi tvingats lägga åt sidan för att få fram ett korrekt och trovärdigt resultat. 
Dock är vi medvetna om att en kvalitativ studie handlar om att författarna ska tolka och 
analysera empirin, vilket innebär att studiens slutsats kan variera beroende på vem som 
genomfört studien.   
 
Samtliga personer vi använt som referenser genom personlig kommunikation har fått 
läsa berörda delar. Detta för att försäkra oss om att den personliga kommunikationen 
uppfattats korrekt och att personen i fråga står bakom det som har refererats till. Denna 
kontroll har gjorts dels för att de personer som ställt upp med personlig kommunikation 
ska känna sig trygga i att det som sagts har tolkats korrekt, vilket i sin tur stärker 
studien. Vi har även tagit kontakt med de lärare som är ansvariga för respektive moment 
i kursen Accounting Auditing and Control. Detta för att kontrollera att kursen beskrivits 
korrekt utifrån kursplanen och våra egna erfarenheter på ett objektivt och riktigt sätt. 
Även Umeå universitets studievägledare för civilekonomprogrammet och studierektor 
har tagit del av studiens utkast för att få möjlighet att kommentera och eventuellt 
korrigera beskrivningar av civilekonomprogrammet vid Umeå universitet.  
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Appendix 2 - Kursplan, Accounting Auditing and Control  
 

 
https://www.umu.se/utbildning/kurser/accounting-auditing-and-control-d/kursplan/  
[Hämtad 170510] 
 
INNEHÅLL 
I denna kurs ingår ämnen relaterade till finansiell rapportering, hur internredovisning 
kan användas för att skapa värde i företag, ekonomisk översiktsanalys och revision. 
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. 
 
Generiska kompetenser 
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten också kunna: 
●    strukturera och analysera problem inom redovisningsområdet samt diskutera 
implikationer av analys i ett övergripande sammanhang 
●    förstå och utvärdera olika etiska problem inom redovisning och revision 
●    arbeta effektivt i team 
●    planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt 
 
Moment 1. Avancerad bokslutsanalys och värdering, 7,5 hp 
Moment 2. Avancerad ekonomistyrning, 7,5 hp 
Moment 3. Avancerad redovisning, 7,5 hp 
Moment 4. Avancerad revision, 7,5 hp 
 
Moment 1. Avancerad bokslutsanalys och värdering, 7,5 hp 
Momentet syftar till att förse studenten med relevanta teorier, metoder och modeller för 
värdering av företag och dessas värdepapper, främst aktier. Momentet behandlar analys 
av redovisningsinformation och användandet av denna information vid strategianalys, 
prestationsutvärdering och investeringsbeslut. Redovisnings- och kassaflödesbaserade 
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värderingsansatser diskuteras liksom prognostisering av utdelningar, vinster, 
kassaflöden och pro-forma analyser. Under momentet blir studenterna också 
introducerade till ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik och hur plagiat 
och fusk undviks. 
 
Förväntade studieresultat 
Efter avklarat moment ska den studerande kunna: 
 
●    värdera företags eget kapital, verksamhet och skulder med hjälp av olika 
värderingsmodeller och redovisningsinformation 
●    analysera och omformulera årsredovisningar och relaterad information för att 
identifiera företags affärsstrategier och värdedrivare och därmed underlätta 
prognostisering och värdering 
●    analysera marknadsvärden, värdedrivare och finansiella mått, t.ex., lönsamhet, 
tillväxt, P/B och P/E tal, - samt dessas relation till estimerat fundamentalt värde 
●    förklara förhållandena mellan redovisningsstandarder, t.ex. IFRS och US GAAP, 
redovisningsmetoder och värde 
●    integrera miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG-faktorer) i 
företagsvärdering 
●    beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete. 
 
Undervisningens uppläggning 
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, litteratur dvs. lärobok och 
forskningsartiklar, fallarbeten och projekt. Studenterna förväntas ta aktiv del i alla delar 
av momentet. 
 
Momentets examination 
Examinationen baseras på en individuell skriftlig tentamen, två individuella test samt ett 
individuellt test om ett akademiskt förhållningssätt. Godkänt betyg krävs för varje del 
av kursen. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för 
hela kursen nedan. 
 
Moment 2. Avancerad internredovisning, 7,5 hp 
Internredovisare förväntas använda sin expertis inom internredovisningsområdet och 
ledarskapsförmåga, och att verka för att verksamheter drivs framgångsrikt. 
Utgångspunkten är att ett företags långsiktiga framgång beror på dess förmåga att 
identifiera "värdedrivare" och att verka för att dessa utnyttjas på ett sätt så att 
verksamheten når sina målsättningar. Momentet ger en solid teoretisk grund inom 
ekonomistyrning och resultatmätning. Fokus ligger på att öka värdet på företaget och 
därigenom aktieägarnas välfärd genom ett kunddrivet värdeskapande. Ett annat syfte 
med kursen är att förbättra studenternas kunskaper om hur företag kan planera kontroll 
och styrsystem och att använda dessa vid implementering av strategier. 
Beteendemässiga aspekter av internredovisning diskuteras även på kursen. 
Internredovisningssystem ska ge information om verksamhetens värdedrivare, och vara 
ett hjälpmedel för se till att ledningen agerar i aktieägarnas intresse ur ett långsiktigt 
perspektiv. Studenterna ska bli medvetna om internredovisares mångfacetterade roll. 
 
Förväntade studieresultat: 
Efter avklarat moment ska den studerande kunna: 
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analysera den roll som internredovisningen har i organisationer och att kunna använda 
moderna teorier och tekniker på internredovisningsområdet 
agera som katalysator, facilitator och förändringsombud för internredovisning inom 
organisationer och vara väl förberedda för controllerarbetets varierade och föränderliga 
karaktär 
kritisera och tillämpa teori och forskningsbaserad kunskap inom 
internredovisningsområdet 
kommunicera, förmedla och rapportera finansiell och icke-finansiell information inom 
en ledningsgrupp genom muntliga och skriftliga presentationer om olika tema inom 
internredovisning. 
Visa förmåga att integrera etiska och hållbara resonemang i analyser, utvärderingar och 
beslut gällande frågor som rör ekonomistyrning 
Undervisningens uppläggning 
Utvecklingen på internredovisningsområdet, samt olika tekniker och koncept 
presenteras på föreläsningar. Modulen omfattar fallstudier, kapitel i kurslitteratur och 
artiklar. Studenterna kommer att bekanta sig med olika kvantitativa metoder inom 
internredovisningsområdet genom exempel, övningar och fallstudier. Studenterna 
förväntas aktivt delta i diskussioner på artikel seminarier och i samband med fallstudier. 
Arbetet på kursen görs individuellt samt i små grupper. Kursarbetet förutsätter att 
studenterna når upp till en hög kunskapsnivå, samt en mycket god förståelse för 
internredovisningsområdet. 
 
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, fallstudier och presentation av 
rapporter. De centrala områdena behandlas vid föreläsningar och seminarier, i vilka 
studenterna förväntas delta aktivt. Ämnesrelaterade fallstudier kommer också att 
användas. Studenterna skall, både i grupp och individuellt, göra muntliga presentationer 
vid seminarier och under fallanalyser, samt inlämna skrivna rapporter. 
  
Momentets examination 
Examinationen baseras på ett skriftligt individuellt prov och på gruppuppgifter. Godkänt 
betyg krävs för varje del av momentet. Kursen examineras och ges i sin helhet på 
engelska. Se även examination för hela kursen nedan. 
Moment 3. Avancerad redovisning, 7,5 hp 
Momentet syftar till att stärka studenternas förståelse för IFRS-standarder och deras 
förmåga att använda sig av aspekter av redovisningsteori, samt att lösa mera avancerade 
redovisningsproblem. International Financial Reporting Standards (IFRS) ska tillämpas 
av noterade bolag i Europeiska Unionen samt i ett stort antal andra jurisdiktioner i 
världen. 
 
Förväntade studieresultat 
Efter avklarat moment ska den studerande kunna: 
 
●    tillämpa IFRS  redovisningsbestämmelser, i såväl medelsvåra som mer avancerade 
situationer. 
●    inta ett kritiskt förhållningssätt till redovisningsval utifrån ett etiskt perspektiv, 
●    använda redovisningsprinciper- och teorier i syfte att utvärdera och kritisera 
redovisningsstandarder, 
●    analysera innehållet i företags ansvarsrapportering och andra liknande typer av 
rapporter, vilka utarbetats av börsnoterade företag. 
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Undervisningens uppläggning 
Lärandet stöds genom föreläsningar och praktikfall. 
 
Momentets examination 
Examinationen baseras på ett omfattande skriftligt individuellt prov och på 
gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Kursen examineras och 
ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan. 
 
Moment 4. Avancerad revision, 7,5 hp 
Momentet syftar till att ge studenterna en gedigen teoretisk och praktisk grund i 
revision. Det behandlar centrala områden inom revision, såsom risk- och 
väsentlighetsbedömning, planering och genomförande av revisionen och revisorers 
rapportering. Yrkesetik och frågor kring revisorers oberoende diskuteras också under 
kursmomentet. Undervisningen på kursmomentet baseras huvudsakligen på de 
internationella revisionsstandarderna (ISA’s). 
 
Förväntade studieresultat 
Efter avklarat moment ska den studerande kunna: 
diskutera och jämföra de faktorer som skapar en efterfrågan på revision och påverkar 
revisionens nytta samt analysera de faktorer som påverkar revisionskvaliteten och 
revisorns oberoende 
analysera etiska dilemman utifrån aktuellt regelverk och allmänhetens förväntningar 
identifiera stegen i revisionsprocessen och utvärdera olika typer av 
revisionstester/förfaranden, 
diskutera varför interna kontroller är viktiga, hur kontrollrisker uppskattas och slutligen 
utvärdera hur de interna kontrollernas status påverkar revisionens inriktning, 
utvärdera vilken kombination av revisionsförfaranden som skall användas och vilka 
tester som är lämpliga utifrån revisorns risk- och väsentlighetsbedömning, 
analysera hur revisionsbevis utvärderas och hur resultatet av revisionen rapporteras till 
externa intressenter 
bedöma hur begreppen risk och väsentligheter hänger ihop utifrån 
revisionsriskmodellen 
Undervisningens uppläggning 
Lärandet stöds genom föreläsningar och seminarier, i vilka studenterna förväntas delta 
aktivt. Ämnesrelaterade fall kommer också att förekomma. 
 
Momentets examination 
Examinationen baseras på ett omfattande skriftligt individuellt prov och på 
gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Kursen examineras och 
ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan. 
FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT 
Se respektive moment. 
BEHÖRIGHETSKRAV 
Företagsekonomi 75 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller 
motsvarande varav minst 7,5 hp inom ämnet redovisning och 7,5 inom ämnet 
finansiering. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av 
inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering) 
Företagsekonomi C 15 hp. Statistik 7,5 hp eller motsv. 
 
Gymnasium Engelska B, Engelska/6 
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UNDERVISNINGENS UPPLÄGG 
Se respektive moment. 
EXAMINATION 
Se även ovan under respektive moment. 
 
Följande betygssystem används: 
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer), 
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och 
Underkänd (U, mindre än 50 %). 
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående 
examinationer och obligatoriska kurselement. 
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste 
studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser 
ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda 
poängsumman. 
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas 
ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra 
tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av 
obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. 
Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, 
datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om 
formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas. 
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt 
att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan 
examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa 
examinationsmöjlighet. 
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för 
att få ett högre betyg. 
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i 
tentamensskrivning. 
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på 
annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. 
Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt 
källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i 
Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds 
källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och 
avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva 
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket 
bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till 
kurslitteraturen och annat kursmaterial. 
ÖVRIGA FÖRESKRIFTER 
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning. 
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Appendix 3 - Kursplan, Redovisning C 
 

 
https://www.umu.se/utbildning/kurser/redovisning-c2/kursplan/  
[Hämtad 170510] 
 
INNEHÅLL 
Kursen består av följande moment: 
 
Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp 
Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp 
 
Moment 1 behandlar redovisningsteori och praktik främst för större företag. Även 
metodiken vid upprättande av koncernredovisning liksom ett avsnitt om revision ingår. 
Moment 1 behandlar själva redovisningen medan moment 2 bygger vidare på detta i 
framtagande av en koncernredovisning. 
 
Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp 
Moment 1 behandlar i första hand de internationella redovisningsreglerna som finns 
samlade i IAS/IFRS. Dessutom jämförs dessa regler med det svenska regelverket som 
finns för s.k. K1-K3-företag, samt i de skillnader som kan förekomma i juridisk person. 
I momentet behandlas även grundläggande begrepp och metoder i revision. 
 
Förväntat studieresultat 
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna: 
redogöra för grunddragen i modern redovisningsteori, samt etiska överväganden i 
samband med uppskattningar i redovisningen och val av redovisningsprinciper. 
analysera och kritiskt granska de effekter på internationella redovisningsstandarder som 
olika delar av redovisningsteorin har haft, särskilt mot bakgrund av tidigare svensk 
normbildning på området. 



 117 

tillämpa färdigheter beträffande den redovisningsmässiga behandlingen av mera 
komplicerade affärstransaktioner och företeelser som exempelvis intäktsredovisning av 
tjänsteuppdrag och entreprenader, värdering och behandling av materiella och 
immateriella tillgångar, finansiell och operationell leasing, kassaflödesanalys mm. 
redogöra för revisionens syfte, revisionsprocessen och revisorns rapportering. 
Undervisningens uppläggning 
Lärandet stöds genom föreläsningar, lärarledda lektioner, praktiskt anknutna 
övningsexempel, handledningstillfällen och seminarier. Avsnittet revision behandlas 
dels i föreläsningar och dels i ett case med hjälp av ett större revisionsföretags 
standardrutiner. Externa revisorer handleder dessa aktiviteter. 
 
Momentets examination 
Examination sker genom individuell skriftlig deltentamen, ett obligatoriskt case i 
revision som redovisas gruppvis vid PM-seminarier och en individuell salstentamen. 
För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd och 
närvaro vid PM-seminariet. Se även examination för hela kursen nedan. 
 
Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp 
Momentet inleds med att definiera koncernspecifika begrepp. Vidare behandlas de 
teoribildningar, lagar, rekommendationer och praxis som gäller vid upprättande av 
koncernbokslut. Därefter gås de värderingsproblem som uppkommer vid upprättande av 
koncernredovisning igenom och olika elimineringstekniker behandlas. Ett avsnitt berör 
dotterföretag i utlandet och förståelse erhålls för omräkning av dess balansräkning och 
resultaträkning till svensk valuta. Under momentet diskuteras även olika slags 
konsolideringstekniker och i vilka situationer dessa är användbara. 
 
Förväntat studieresultat 
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna: 
tillämpa skillnader i värdering av tillgångar och skulder i den juridiska personen jämfört 
med den värdering som görs i koncernredovisningen. 
upprätta koncernbokslut som innehåller intresseföretag, dotterföretag såväl som 
utländskt dotterföretag. 
kontrollberäkna koncernens fria egna kapital och analysera skillnaden mellan eget 
kapital i moderföretaget och i koncernen. 
redogöra för och kritiskt analysera relevanta teoriers effekter på koncernredovisningar. 
självständigt analysera och presentera en lösning på ett koncernredovisningsproblem. 
Undervisningens uppläggning 
Lärandet stöds genom föreläsningar, övningstillfällen i grupp och handledning. 
Föreläsningarna och övningstillfällena är nära integrerade. Ett antal obligatoriska 
praktikfallsuppgifter ingår. Dessa syftar till att befästa kunskaper inom aktuellt område 
vilket görs genom tillämpning av de teoretiska och praktiska aspekter som behandlats 
på föreläsningar och gruppövningstillfällen. 
 
Momentets examination 
Examination sker genom praktikfallsuppgifter som genomförs i grupp och individuell 
skriftlig tentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del 
är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan. 
FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT 
Se respektive moment. 
BEHÖRIGHETSKRAV 
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Företagsekonomi 60 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller 
motsvarande. 
UNDERVISNINGENS UPPLÄGG 
Se respektive moment. 
EXAMINATION 
Se även ovan under respektive moment. 
 
Följande betygssystem används: 
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer), 
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och 
Underkänd (U, mindre än 50 %). 
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående 
examinationer och obligatoriska kurselement. 
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste 
studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser 
ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda 
poängsumman. 
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas 
ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra 
tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av 
obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. 
Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, 
datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om 
formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas. 
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt 
att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan 
examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa 
examinationsmöjlighet. 
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för 
att få ett högre betyg. 
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i 
tentamensskrivning. 
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på 
annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. 
Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt 
källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i 
Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds 
källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och 
avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva 
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket 
bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till 
kurslitteraturen och annat kursmaterial. 
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ÖVRIGA FÖRESKRIFTER 
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning. 
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Appendix 4 - Intervjumall samtliga respondentgrupper 
Blivande revisorsassistenter 
Introduktionsfrågor 

x Har du fått arbete efter avslutade studier? 
x Varför vill du arbeta med revision efter avslutade studier? 
x När bestämde du dig för att det är revision du vill arbeta med efter avslutade 

studier? 
x Har du engagerat dig i något efter skolan? (Extrajobb, föreningar...) 

→ Om ja, tar du med dig något du lärt dig från detta ut i arbetslivet? 
→ Vad tror du att du tar med dig ut i arbetslivet? 
→ Om ja, på vilket sätt har dessa erfarenheter påverkat dig i ditt val av arbete? 
 

Rekryteringsprocesser  
x Har du deltagit i en rekryteringsprocess?  

→ Om ja, hur upplevde du den? 
x Vad visste du om revision när du deltog i rekryteringsprocessen och vad vet du 

om revision idag? 
x Nämnde du i någon av processerna att du studerar fyra år? 
x Nämnde du i någon av processerna att kursen Accounting Auditing and Control 

ges i sin helhet på engelska?  
x Har någon under rekryteringsprocessen kommenterat eller frågat om ditt val att 

läsa fyra år?  
x Hur upplever du byråernas syn på att anställa från Umeå universitet? 
x Vilka egenskaper och kunskaper tror du byråerna anser är meriterande utifrån 

din erfarenhet av rekryteringsprocessen?  
 
Revisorns egenskaper och kunskaper 

x Vilka egenskaper och kunskaper tror du är viktiga som revisorsassistent? 
x Hur har universitetet hjälpt dig att utveckla egenskaper och kunskaper som du 

tror kommer vara väsentliga för ditt dagliga arbetsliv? 
x Vilka kurser från universitetet kan du tänka dig att du kommer att ha nytta utav 

senare i arbetslivet och varför?  
 
Att arbeta som revisor  

x Har du någon praktisk erfarenhet/förkunskap av revision eller redovisning 
utöver det du lärt dig på universitetet?  

x Visste du vad ett arbete inom revision innebär när du sökte jobbet? 
x Hur mycket anser du dig veta om vad yrket innebär i form av arbetsuppgifter? 
x Vilka arbetsuppgifter tror du att du kommer arbeta med det första året? 
x Vilka kunskaper och färdigheter tror du förväntas av dig som nyanställda 

revisorsassistent? 
x Känner du att du kommer kunna leva upp till dessa? 

→ Om ja, varför? 
→ Om nej, varför inte? 

 
Accounting Auditing and Control  

x Vad tyckte du allmänt om kursen Accounting Auditing and Control? 
x Vad förväntade du dig av kursen? 
x Var kursen som du förväntat dig? 
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x Vad fick du ut av kursen? 
x Varför valde du att läsa inriktningen mot redovisning och revision? 
x Fanns det något moment du såg mer fram emot att läsa? 
x Var det något moment du tycker var mer intressant än andra? 
x Känner du att någon kurs saknats i din utbildning för att du ska känna dig så 

förberedd som möjligt inför ditt framtida yrke som revisorsassistent? 
x Är det något undervisningssätt/undervisningsmetod du tycker är bättre än någon 

annan om du ser tillbaka på din studietid på Umeå universitet?  
x Är det någon undervisningsmetod som hjälpt dig att komma ihåg det du lärt dig 

även efter avslutad kurs? 
 
Advanced financial statement analysis and valuation 

x Vad tyckte du om det första momentet Advanced financial statement analysis 
and valuation?  

x Vad kommer du ihåg av kursen?  
x Vad tyckte du gällande momentets undervisningsmetoder? (uteslutande 

föreläsningar) 
x Var föreläsningar ett bra sätt att lära ut denna typ av ämne? 
x Känner du att det du lärt dig kommer att vara behjälpligt i ditt framtida yrkesliv 

inom revision? 
→ Om nej, tror du det du lärt dig under kursen kan vara kunskap och/eller 
färdigheter som kan hjälpa dig inom andra yrkesområden? 

x Vad tyckte du om den individuella skriftliga examinationen? 
x Finns det bättre sätt att examineras på när det kommer till denna typ av ämne 

tycker du? 
x Var det något du förväntade dig att få lära dig under momentet som inte togs upp 

eller enligt dig berördes i för liten omfattning? 
x Övriga, allmänna åsikter om momentet? 

 
Advanced management accounting 

x Vad tyckte du om det andra momentet Advanced management accounting? 
x Vad kommer du ihåg av kursen? 
x Vad tyckte du om momentet när det kommer till undervisningsmetoderna? 

(Föreläsningar, case-arbeten, case-seminarier, litteraturseminarium med muntlig 
redovisning) 

x Var dessa metoder ett bra sätt att lära ut denna typ av ämne? 
x Finns det någon undervisningsmetod du tyckte var bättre än den andra om du 

utgår ifrån ditt sätt att lära dig på? 
x Känner du att det du lärt dig kommer att vara behjälpligt i ditt framtida yrkesliv 

inom revision? 
→ Om nej, tror du det du lärt dig under kursen kan vara kunskap och/eller 
färdigheter som kan hjälpa dig inom andra yrkesområden? 

x Vad tycker du om att examineras dels genom grupparbeten, dels genom 
individuell skriftlig tentamen? 

x Finns det bättre sätt att examineras på när det kommer till denna typ av ämne 
tycker du? 

x Var det något du förväntade dig att få lära dig under momentet som inte togs upp 
eller enligt dig berördes i för liten omfattning? 

x Övriga, allmänna åsikter om momentet. 
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x Advanced financial accounting 
x Vad tyckte du om det tredje momentet Advanced financial accounting? 
x Vad kommer du ihåg av kursen? 
x Vad tyckte du om momentet när det kommer till undervisningsmetoderna? 

(Föreläsningar, case-arbeten, case-seminarier, litteraturseminarium med muntlig 
redovisning) 

x Var dessa metoder ett bra sätt att lära ut denna typ av ämne? 
x Finns det någon undervisningsmetod du tyckte var bättre än den andra om du 

utgår ifrån ditt sätt att lära dig på? 
x Känner du att det du lärt dig kommer att vara behjälpligt i ditt framtida yrkesliv 

inom revision? 
→ Om nej, tror du det du lärt dig under kursen kan vara kunskap och/eller 
färdigheter som kan hjälpa dig inom andra yrkesområden? 

x Vad tycker du om att examineras dels genom grupparbeten, dels genom 
individuell skriftlig tentamen? 

x Finns det bättre sätt att examineras på när det kommer till denna typ av ämne 
tycker du? 

x Var det något du förväntade dig att få lära dig under momentet som inte togs upp 
eller enligt dig berördes i för liten omfattning? 

x Övriga, allmänna åsikter om momentet. 
 
Advanced Auditing 

x Vad tyckte du om det fjärde momentet Advanced auditing? 
x Vad kommer du ihåg av kursen? 
x Vad tyckte du om momentet när det kommer till undervisningsmetoderna? 

(lärarledda samt “gäst” föreläsningar, case-arbeten, case-seminarier, workshops, 
litteraturseminarium med muntlig redovisning) 

x Var dessa metoder ett bra sätt att lära ut denna typ av ämne? 
x Finns det någon undervisningsmetod du tyckte var bättre än den andra om du 

utgår ifrån ditt sätt att lära dig på? 
x Känner du att det du lärt dig kommer att vara behjälpligt i ditt framtida yrkesliv 

inom revision? 
→ Om nej, tror du det du lärt dig under kursen kan vara kunskap och/eller 
färdigheter som kan hjälpa dig inom andra yrkesområden? 

x Vad tycker du om att examineras dels genom grupparbeten, dels genom 
individuell skriftlig tentamen? 

x Finns det bättre sätt att examineras på när det kommer till denna typ av ämne 
tycker du? 

x Var det något du förväntade dig att få lära dig under momentet som inte togs upp 
eller enligt dig berördes i för liten omfattning? 

x Övriga, allmänna åsikter om momentet. 
x Vad tycker du om kurserna i allmänhet? Hade du önskat något annat upplägg på 

kurserna? En annan ordning på upplägget eller annat innehåll? Annan fördelning 
mellan momenten? Om inte, varför tycker du att upplägget är bra?  

 
Examination 

x Hur upplever du att examinationen på universitetsnivå var uppbyggd i 
allmänhet?  

x Anser du att det är det bästa sättet att examineras? Varför/varför inte? 
→ Vad är bra? 
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→ Vad hade kunnat vara bättre? 
 
Motivation  

x Under studietiden, vad var din motivationsfaktor?  
→ Klara tentan vs lära sig för framtiden?  
→ Hade du planerat din inlärning annorlunda idag? Varför/varför inte? 

x Skilde sig motivationsfaktorerna beroende på vilken kurs du läste? 
→ Om ja, vad påverkade detta? 

x Varför valde du att läsa en fyraårig utbildning? 
→ Var detta planerat från början när du började studera? 
→ Om ja, varför ville du studera fyra år istället för tre? 
→ Om nej, varför blev det så? Någon speciell händelse? 

x Känner du dig nöjd med ditt studieval? 
x Om du hade fått göra om ditt val av inriktning, hade du då valt att läsa 

Accounting Auditing and Control, någon annan inriktning alternativt ta ut en 
kandidatexamen? 

x Vad har du för långsiktigt mål arbetsmässigt? 
 
Revisorsassistenter (Magisterexamen) 
Introduktionsfrågor 

x Vad jobbar du med och hur länge har du arbetat?  
x När i tiden fick du jobbet som revisorsassistent? 
x Hur fick du jobbet som revisorsassistent?  
x Varför ville du jobba som revisorsassistent? 
x Hur mycket visste du om yrket när du sökte tjänsten? 

→ Hur hade du fått den kunskapen? 
x Hur väl stämde din bild av arbetet överens med verkligheten? 
x Hur skapades ditt intresse för revision? Via kontakter, skolan, egen läsning? 
x Har du tidigare erfarenheter från redovisnings/revisionsbranschen? (tidigare 

jobb/praktik etc.) 
x Under din studietid; engagerade du dig i något utöver skolan? (Extrajobb, 

föreningar.) 
→ Om ja, tar du med dig något du lärt dig från detta ut i arbetslivet? 
→ Vad tror du att du tar med dig ut i arbetslivet? 

x Om ja, på vilket sätt har dessa erfarenheter påverkat dig i ditt val av arbete och 
utförandet av ditt arbete idag, kan den vara behjälplig i ditt arbetsliv?  

 
Nuvarande arbete och arbetsuppgifter 

x Vilka kunskaper och färdigheter kändes det som att du förväntades ha när du 
började som revisorsassistent? 

x Kände du att du kunde/kan leva upp till dessa förväntningar? 
x Hur såg dina arbetsuppgifter ut första tiden som nyanställd och har dom 

utvecklats över tid? 
x Hur såg första tiden ut när det kommer till utbildningar i revision och 

redovisning etc.?  
x Har du upplevt att det i början fanns några skillnader i arbetsuppgifter beroende 

på utbildningsnivå? (Magister vs kandidat)  
 
Revisorns egenskaper 

x Vilka egenskaper och kunskaper anser du är viktiga som revisorsassistent? 
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x Hur har Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet hjälpt dig att utveckla 
egenskaper och kunskaper som är väsentliga i ditt dagliga arbetsliv? 

 
Kursen Accounting Auditing and Control 

x Anser du att du hade tillräcklig kunskap inom revision när du påbörjade din 
anställning som revisorsassistent? 
→ Om ja, hur fick du den kunskapen 
→ Om nej, vilken kunskap känner du att du saknade? 

x Vilka generiska kunskaper som du använder i det dagliga arbetet som 
revisorsassistent tycker du att utbildningen vid Umeå universitet har gett dig? 

x Vilka generiska alternativt ämnesspecifika kunskaper hade du önskat att du haft 
som hade varit till hjälp för ditt dagliga arbete? 

x Vilka ämnesspecifika kunskaper som du använder i det dagliga arbetet som 
revisorsassistent tycker du att utbildningen vid Umeå universitet gett dig?  

x Om du tänker tillbaka på din utbildning och mer specifikt på kursen Accounting 
Auditing and Control, är det något moment eller delar av något moment som du 
upplever att du har haft mer nytta av än något annat i ditt arbetsliv idag? 

x Har ditt intresse för ämnet redovisning/revision påverkats av att du läst kursen 
Accounting Auditing and Control? 

x Känner du att du har fördel i ditt arbetsliv av att ha läst en kurs inom 
redovisning/revision på engelska? 

x Tycker du att ett moment i revision är tillräckligt? Varför/Varför inte? 
x Om du fick göra om ditt val, hade du valt att läsa kursen Accounting Auditing 

and Control eller valt en annan väg?  
 
Inlärning 

x Finns det något du önskat att du lärt dig mer om under studietiden som hade 
varit till hjälp i det arbete du har idag? 

x Hur skulle utbildningen kunna utveckla/lära dig detta? 
x Finns det något undervisningssätt/undervisningsmetod du tycker hade varit mer 

relevant för de arbetsuppgifter du har som revisorsassistent? 
x Ser du något behov av att utbildningen på Umeå universitet ska förnyas?  

→ Om ja, på vilket sätt? 
→ Om nej, på vilket sätt är utbildningen fullständig och ej i behov av 
förändring? 

x Är det något från kursen Accounting Auditing and Control du kommer ihåg 
bättre än något annat?  

 
Examination (Accounting Auditing and Control) 

x Hur upplever du att examinationen på universitetsnivå var uppbyggd?  
x Anser du att det är det bästa sättet att examineras? Varför/varför inte? 

→ vad hade kunnat vara bättre? 
 
Motivation 

x Under studietiden, vad var din motivationsfaktor? 
→ Klara tentan vs lära sig för framtiden? 
→ Hade du planerat din inlärning annorlunda idag? Varför/Varför inte? 

x Skiljde sig motivationsfaktorerna beroende på vilken kurs du läste? 
→ Om ja, vad påverkade detta? 
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x Varför valde du att läsa en fyraårig utbildning?  
→ Var detta planerat från början när du började studera? 
→ Om ja, varför ville du studera fyra år istället för tre? 
→ Om nej, varför blev det så? Någon speciell händelse? 

x Känner du dig nöjd med ditt studieval? Hade du gjort någonting annorlunda 
idag? Varför/varför inte? 

x Vad har du för långsiktigt mål arbetsmässigt?  
 

Revisorsassistenter (Kandidatexamen) 
Introduktionsfrågor 

x Vad jobbar du med och hur länge har du arbetat?  
x När i tiden fick du jobbet som revisorsassistent? 
x Hur fick du jobbet som revisorsassistent? 
x Varför ville du jobba som revisorsassistent? 
x Hur mycket visste du om yrket när du sökte tjänsten? 

→ Hur hade du fått den kunskapen? 
x Hur väl stämde din bild av arbetet överens med verkligheten? 
x Hur skapades ditt intresse för revision? Via kontakter, skolan, egen läsning? 
x Har du tidigare erfarenheter från redovisnings/revisionsbranschen? (tidigare 

jobb/praktik etc.) 
x Under din studietid; engagerade du dig i något utöver skolan? (Extrajobb, 

föreningar.) 
→ Om ja, tar du med dig något du lärt dig från detta ut i arbetslivet? 
→ Vad tror du att du tar med dig ut i arbetslivet? 
→ Om ja, på vilket sätt har dessa erfarenheter påverkat dig i ditt val av arbete 
och utförandet av ditt arbete idag, kan den vara behjälplig i ditt arbetsliv?  

 
Nuvarande arbete och arbetsuppgifter 

x Vilka förkunskaper och färdigheter kändes det som att du förväntades ha när du 
började som revisorsassistent? 

x Kände du att du kunde/kan leva upp till dessa förväntningar? 
x Hur såg dina arbetsuppgifter ut första tiden som nyanställd och har de utvecklats 

över tid? 
x Hur såg första tiden ut när det kommer till utbildningar i revision och 

redovisning etc.?  
x Har du upplevt att det i början fanns några skillnader i arbetsuppgifter beroende 

på utbildningsnivå? (Magister vs kandidat)  
 
Revisorns egenskaper 

x Vilka egenskaper och kunskaper anser du är viktiga som revisorsassistent? 
x Hur har Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet hjälpt dig att utveckla 

egenskaper och kunskaper som är väsentliga i ditt dagliga arbetsliv? 
 
Kursen Accounting Auditing and Control (Kandidat har ej läst denna)  

x Anser du att du hade tillräcklig kunskap inom revision när du påbörjade din 
anställning som revisorsassistent? 
→ Om ja, hur fick du den kunskapen 
→ Om nej, hade du önskat att ha fått kunskap i utbildningen på kandidatnivå? 

x Vilka generiska kunskaper som du använder i det dagliga arbetet som 
revisorsassistent tycker du att utbildningen har gett dig? 
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x Vilka generiska alternativt ämnesspecifika kunskaper hade du önskat att du haft 
som hade varit till hjälp för ditt dagliga arbete? 

x Vilka ämnesspecifika kunskaper som du använder i det dagliga arbetslivet 
tycker du att utbildningen vid Umeå universitet har gett dig? 

x Känner du att det har varit en nackdel i ditt arbetsliv att inte ha studerat 
redovisning/revision på engelska? 

x Känner du att du saknat en renodlad revisionskurs i din utbildning?  
 
Inlärning 

x Finns det något du önskat att du lärt dig mer om under studietiden som hade 
varit till hjälp i det arbete du har idag? 

x Hur skulle utbildningen kunna utveckla/lära dig detta? 
x Finns det något undervisningssätt/undervisningsmetod du tycker hade varit mer 

relevant för de arbetsuppgifter du har som revisorsassistent? 
x Ser du något behov av att utbildningen på universitet ska förnyas  

→ Om ja, på vilket sätt? 
→ Om nej, på vilket sätt är utbildningen fullständig och ej i behov av 
förändring? 

 
Motivation 

x Under studietiden, vad var din motivationsfaktor?  
→ Klara tentan vs lära sig för framtiden?  
→ Hade du planerat din inlärning annorlunda idag? Varför/Varför inte? 

x Skiljde sig motivationsfaktorerna beroende på vilken kurs du läste? 
→ Om ja, vad påverkade detta? 

x Varför valde du att läsa en treårig utbildning?  
→ Var detta planerat från början när du började studera? 
→ Om ja, varför ville du studera tre år istället för fyra? 
→ Om nej, varför blev det så? Någon speciell händelse? 

x Känner du dig nöjd med ditt studieval? Hade du gjort någonting annorlunda 
idag? Varför/varför inte? 

x Vad har du för långsiktigt mål arbetsmässigt?  
 
Revisorer 
Introduktionsfrågor 

x Förklara kort din roll på byrån och din insyn i nyexaminerades första tid på 
arbetet 

x Hur väl insatt är du i den utbildning de nyutexaminerade studenterna har? 
x Vet du skillnaden mellan en kandidat och magisterexamen? 

 
Accounting Auditing and Control 

x Har du tidigare hört talas om kursen Accounting Auditing and Control vid Umeå 
universitet? 

x Ser du några för-och nackdelar med hur Accounting Auditing and Control ser ut 
idag? 

x Något moment du tycker är mer/mindre relevanta för yrket som 
revisorsassistent? 

x Hur meriterande anser ni det är att blivande revisorsassistenter läst kurser som i 
sin helhet ges på engelska vid anställning? 
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x Hur meriterande anser ni det är att blivande revisorsassistenter läst kurser som i 
sin helhet ges på engelska för karriären i framtiden? 

x Hur meriterande anser du att det är att utexaminerade som ska jobba som 
revisorsassistenter hos er har erfarenheter av affärssystem? 

x Tänk dig att två arbetssökande har läst tre respektive fyra år med inriktning mot 
redovisning, allt annat lika.  
→ Påverkar detta ditt val när det kommer till att anställa/inte anställa 
→ Påverkar detta personens arbetsuppgifter på kort eller lång sikt? 
→ Påverkar detta personens lön på kort eller lång sikt? 
→ Om fyraårig utbildning inte anses meriterande ur rekryteringssynpunkt 
jämfört med en treårig, hur skulle Umeå universitet kunna utveckla kursen 
Accounting Auditing and Control för att den skulle bli meriterande att läsa?  

x Vilka förväntningar har ni på en student som läst 4 vs 3 år?  
→ Skiljer de sig? 
→ Om ja, på vilket sätt? 

x Tycker du att de lever upp till dessa förväntningar? 
 
Generiska samt ämnesspecifika kunskaper 

x Tycker du att det är viktigare att man som nyanställd revisorsassistent vet mer 
om ämnet revision/redovisning eller är det viktigare att besitta generiska 
kunskaper?  

x Är det några generiska samt ämnesspecifika kunskaper du tycker saknas hos 
studenter med kandidat- respektive magisterexamen? 

x Vilka ämnesspecifika och generiska kunskaper tycker du är viktigast att ha i 
yrket som revisorsassistent? 

 
Revisionsutbildning 

x Finns det några universitet som är mer meriterande att ha studerat vid när ni 
rekryterar revisorsassistenter? 
→ Om ja, varför? 

x Anser du att universitet i Sverige generellt erbjuder tillräckligt stor andel 
revision på utbildningen?  
→ Om nej, vilken förkunskap inom revision anser du är viktig att besitta inför 
arbetet? 

x Kursen Accounting, Auditing and Control innehåller ett moment revision, vilket 
innebär ¼ termin. Tycker du att ett moment i revision är tillräckligt? 
Varför/Varför inte? 

x Märker du någon skillnad på intresset för revision hos de nyutexaminerade 
studenter som läst en kurs inom ämnet vs en nyexaminerad som inte läst det? 

x Ser du något behov av att redovisnings-/revisionsutbildningen ska förnyas eller 
utvecklas i allmänhet?  
→ Om ja, på vilket sätt? 
→ Om nej, på vilket sätt är utbildningen fullständig och ej i behov av 
förändring? 

 
Arbetsuppgifter 

x Vilka arbetsuppgifter har en nyutexaminerad revisorsassistent?  
x Hur utvecklas revisorsassistenters arbetsuppgifter över tid?  
x Tycker du att de nyutexaminerade har insikt i arbetsuppgifter och yrket i 

allmänhet? 
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x Anser du att nyexaminerades förväntningar på arbetsuppgifterna är förenliga 
med verkligheten? 

 
Revision i framtiden 

x Vad tror du väntar revisionsyrket i framtiden?  
→ Hur kommer detta påverka arbetsuppgifterna? 

x Hur kommer detta påverka de kunskaper och färdigheter en revisor bör besitta? 
x Om du fick tänka fritt, hur skulle undervisningen i redovisnings- och 

revisionsämnen se ut i framtiden?  
x Vilka kunskaper skulle du vilja att assistenterna har med sig in i arbetslivet? 

 
 
 
 
 

 
 
 


