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Universum Student Survey 2012:

Slik er student
medlemmene  
i Revisorforeningen
Studentmedlemmer i Revisorforeningen oppfatter seg i større grad enn andre økonomi-
studenter som idealister. De legger mer vekt på etiske standarder hos arbeids giver, er 
mer opptatt av å være faglig dyktige og vil i større grad ha en fleksibel og selvstendig 
jobb som gir mulighet for videre utvikling. Dette ifølge Universum Student Survey 2012.

Redaktør Alf Asklund

å bli utfordret konkurransemessig/ –
intellektuelt

Begge gruppene rangerer valgene attraktive 
produkter og tjenester samt inspirerende 
ledelse på topp når det gjelder arbeids-
givers omdømme.

Alle ønsker utfordringer og 
videreutvikling
Profesjonell praksis og utvikling samt 
utfordrende arbeid rangeres på topp av 
begge grupper under temaet kjennetegn 
som du oppfatter som mest attraktive hos 
arbeidsgiver. Begge grupper vil aller helst 
ha arbeidskollegaer med følgende kjenne-
tegn (men litt forskjellig rangert):

ledere som støtter min utvikling –
et vennlig arbeidsklima –
et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø –

Favorittarbeidssted og lønn
En stor overvekt av foreningens student-
medlemmer ønsker å jobbe innen revisjon 
og regnskap, og de store revisjonsselska-
pene står øverst på ønskelisten, fulgt av 
Skatteetaten, Riksrevisjonen, DnB,  
Statoil og Visma. De har da fått velge fem 
arbeidsgivere fra en liste med 130 valg.

Blant økonomistudentene generelt er  
Statoil øverst på ønskelisten, tett fulgt av 
DnB. Også her finner vi imidlertid hele 
fire av de største revisjonsselskapene i ti på 
topp-listen (Ernst & Young, PwC, KPMG 
og Deloitte).

Lønnsforventningene blant alle som  
deltok i spørreundersøkelsen var NOK 
425 186, marginalt høyere enn student-
medlemmene av Revisorforeningen  

Undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i perioden okto-
ber 2011–mars 2012 via en online-link 
som primært ble distribuert via universi-
tets- og høgskoler samt samarbeidspart-
nere, blant annet Revisorforeningen. Det 
kom totalt inn 3451 svar fra økonomistu-
denter, hvorav 272 svar var fra student-
medlemmer av Revisorforeningen. Forde-
lingen mellom svar fra kvinner og menn 
var 53/47.

De fleste av Revisorforeningens medlemmer 
som svarte studerte på BI (28,86 prosent) 
og NHH (10,29 prosent). Av alle de som 
svarte, fordelte dette seg med hhv. 31,5 og 
9,24 prosent på de to skolene. Resten var 
fordelt på høgskoler og universiteter over 
hele landet.

Undersøkelsen viser at det er store likheter 
mellom hele gruppen av økonomistuden-
ter og de av studentene som er medlem-
mer av Revisorforeningen, men også noen 
forskjeller.

Mer like enn ulike
Selv om det finnes forskjeller i preferansene  
til medlemmer av Revisorforeningen og 
andre økonomistudenter, er også veldig 
mye likt. Når det gjelder karrieremål, har 
begge grupper følgende på topp tre når  
det gjelder viktighet (men noe forskjellig 
rangert):

å være i en sikker eller stabil jobb –
å ha balanse mellom arbeid og fritid –

Arbeidsgiver Revisorforeningen

Ernst & Young 1 43,80 %

PwC 2 41,09 %

KPMG 3 34,50 %

Deloitte 4 27,52 %

BDO 5 23,26 %

Skatteetaten 5 23,26 %

Riksrevisjonen 7 17,83 %

DNB 8 13,57 %

Statoil 8 13,57 %

Visma 10 6,98 %

Topp 10 - ideell arbeidsgiver (Velg fem fra en liste)
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(NOK 424 634). I sistnevnte gruppe var 
lønnsforventningene hos dem som tok en 
bachelor og en master på omkring hhv. 
NOK 412 000 NOK og NOK 448 000.

Forhandlere og idealister
Studentmedlemmer i Revisorforeningen 
beskriver seg i større grad enn andre øko-
nomistudenter som idealister og personer 
som løser problemer ved å forhandle frem 
løsninger som alle parter er fornøyde med 
(som harmonizer). De er mer opptatt enn 
gjennomsnittet av økonomistudentene av 
å være i en sikker eller stabil jobb, ha 
balanse mellom arbeid og fritid, ha en 
selvstendig jobb og inneha spisskompe-
tanse.

Når det gjelder arbeidsgivers omdømme, 
legger studentmedlemmene mer vekt på 
etiske standarder og noe mindre vekt på 
innovasjon enn økonomistudenter gene-
relt. Det er gode nyheter for en bransje 
som lever av tillit og som vil bidra til et 
sunt næringsliv og riktige regnskaper.

Medlemmer i Revisorforeningen ønsker  
i større grad enn økonomistudenter  
generelt faglig utfordrende praksis og 
utvikling og fleksible arbeidsforhold.

Ønsker videreutdanning
Våre medlemmer er mer opptatt av å få 
støtte til videre utdanning, overtidsbetalt/
kompensasjon, men mindre opptatt av 
gode referanser for videre karriere enn 
gjennomsnittet av økonomistudentene.

Alder og studieretning
Hvorfor svarene er blitt slik? Det vil nød-
vendigvis bli gjetninger, men forhold som 
at studentene som svarte og som er med-
lemmer av Revisorforeningen har en  
høyere gjennomsnittsalder (28,5 år)  
– og kanskje derfor både har yrkespraksis 
og noe høyere modenhet – enn totalen 
(24,3 år), kan ha en viss betydning.

En betydelig majoritet av studentene som 
er medlemmer i Revisorforeningen, har 
(naturlig nok) valgt en hovedretning innen 
regnskap, revisjon og skatt. Økonomi-
studentene generelt har en langt bredere 
fordeling mellom fag innen administra-
sjon/ledelse, samfunnsøkonomi, finans, 
markedsføring, organisasjon m.fl.
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Professional training and development

Challenging work
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To be secure or stable in my job

To have work/life balance

To be competitively or intellectually
challenged

To be autonomous or independent

To be a technical or functional expert

To be dedicated to a cause or to feel 
that I am serving a greater good

To be a leader or manager of people

To have an international career

To be entrepreneurial or
creative/innovative

Total Økonomi
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Ønsket jobbkarakteristikk (i %) (maks tre valg)

Karrieremål (i %) (velg maksimalt tre)


