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for slag om end rin ger i in tern kon trol-
len ikke ville ha blitt ak sep tert av 
styre le der/dag lig le der. Det ville der for 
ikke blitt end rin ger i in tern kon trol len 
før et ter de siste in ves te rin ge ne i sel-
ska pet var fore tatt, og ta pet ville uan-
sett ikke vært av ver get.

Er stat ning med til legg av avsavnsrente
In ves to re ne ble til kjent er stat ning fra 
re vi sor med til legg av en ren te sats på 
2,5 % som føl ge av at de ikke had de 
kun net dis po ne re fritt over pen ge ne i 
pe ri oden fra in ves te rin ge ne ble gjort 
og frem til er stat nin gen ble ut be talt. 
Re vi sor måt te også dekke in ves to re nes 
saks kost na der.

Opp sum me ring og av slut ten de 
be merk nin ger

Selv om det i fle re av av gjø rel se ne kon-
klu de res med at re vi sor har hand let 
uakt somt og i strid med kra ve ne til 
god re vi sjons skikk, en der re vi sor ofte 
opp med å bli fri fun net.

I fle re av de ny es te av gjø rel se ne kon-
klu de res det med at re vi sors bi drag i 
år saks bil det er så uve sent lig at re vi sor 
ikke kan hol des er stat nings an svar lig 
(mang len de år saks sam men heng). Det-
te kan være til fel le når and re ska de vol-
de res hand lin ger har vært den klart 
do mi ne ren de år sa ken til at ta pet opp-

sto, men også hvor den do mi ne ren de 
år sa ken er ska de lid tes egen opp tre den.

Vi de re er det fle re nye av gjø rel ser hvor 
det fore tas en re duk sjon i re vi sors 
er stat nings an svar selv om vil kå re ne for 
å kre ve er stat ning i ut gangs punk tet er 
opp fylt, for di den som kre ver er stat ning 
har med vir ket til ska den ved egen skyld. 
Det te kan bli ut fal let hvis sty ret, dag lig 
le der el ler and re som må iden ti fi se res 
med sel ska pet, har opp trådt uakt somt 
el ler for sett lig. I fle re av gjø rel ser har 
re sul ta tet også blitt at re vi sors er stat-
nings an svar må falle bort i sin hel het 
som føl ge av slik med virk ning.

MRR-stu den ter med re vi sjons er fa ring:

Ar beids si tua sjon og 
for vent nin ger om å 
for bli i bran sjen

En spør re un der sø kel se 
blant MRR-stu den te ne ved 
NHH med re vi sjons er fa ring 
vi ser at fag li ge ut vik lings-
mu lig he ter og kar rie re mu-
lig he ter skå rer høy est blant 
det som er po si tivt, men at 
re vi sjons bran sjen står over-
for en del ut ford rin ger knyt-
tet til ar beids mil jø et.

I for bin del se med mitt mas ter stu di um 
i regn skap og re vi sjon (MRR), ved 
Norges han dels høy sko le (NHH), har 
jeg un der søkt hvor dan nes te ge ne ra-
sjon stats au to ri ser te re vi so rer opp le ver 
ar beids si tua sjo nen og hvor dan det te 
på vir ker hvor len ge de ser for seg å bli 
i bran sjen.

Det er en van lig opp fat ning at gjen-
nom trekk av an sat te i re vi sjons bran-
sjen ge ne relt er på et høy ere nivå enn 
øns ke lig. Sam ti dig fin nes det lite 
kunn skap på det te i Norge. Jeg øns ket 
der for å se nær me re på det te i min 
mas ter ut red ning, og tok ut gangs punkt 
i in ter na sjo nal lit te ra tur på om rå det 
om hvil ke for hold som på vir ker «turn-
over» i re vi sjons bran sjen. For hol de ne 

jeg fo ku se rer på i ut red nin gen er: I 
hvil ken grad for vent nin ge ne som re vi-
sjons sel ska pe ne stil te i ut sikt ved an set-
tel sen har blitt opp fylt, opp levd 
ar beids be last ning, for hold til kol le g er 
og til hø rig het til ar beids plas sen, opp le-
vel se av rett fer dig het og opp le vel se av 
rol le kon flik ter og rolleusikkerhet.

For å få et inn blikk i hvor dan re vi sor-
med ar bei der ne opp le ver ar beids si tua-
sjo nen og hvor dan det te på vir ker for-
vent nin ge ne om å bli i re vi sjons bran-
sjen, foretok jeg en spør re un der sø kel se 
blant alle MRR-stu den te ne ved NHH 
med re vi sjons er fa ring. I un der sø kel sen 
spur te jeg stu den te ne om hvor dan de 
opp le ver ar beids si tua sjo nen som re vi-
so rer (knyt tet opp mot for hol de ne 
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nevnt over) og hvor len ge de ser for 
seg å bli i re vi sjons bran sjen.

Res pon den te ne ble delt dis se inn i to 
ho ved grup per; de med un der ett års 
re vi sjons er fa ring og de med mer enn 
ett års re vi sjons er fa ring. Res pon den-
te ne med un der ett års re vi sjons er fa-
ring har ty pisk opp ar bei det seg er fa rin-
gen gjen nom stu die ti den, en ten ved at 
de har ar bei det i re vi sjons bran sjen som 
en del av et «in tern ship», el ler del tid 
gjen nom stu di et. Dis se vil nor malt 
ikke mot ta sti pend mot til hø ren de 
bin dings tid hos ar beids gi ve ren slik 
som nor malt vil være til fel let for res-

Når det gjel der hva res pon den te ne trek ker frem som po si tivt med å ar bei de i re vi sjons bran sjen, er det fag li ge ut vik lings mu lig he ter og kar rie re mu
lig he ter som skå rer høy est.

pon den te ne som har mer enn ett års 
re vi sjons er fa ring.

Re sul ta ter

Ta bell 1 vi ser en over sikt over hva res-
pon den te ne har svart at de ser på som 
po si tivt og ne ga tivt med å jobbe som 
re vi sor. Når det gjel der hva res pon den-
te ne trek ker frem som po si tivt med å 
ar bei de i re vi sjons bran sjen, er det fag-
li ge ut vik lings mu lig he ter (86 %) og 
kar rie re mu lig he ter (76 %) som skå rer 
høy est. Der imot er det en så li ten 
an del som 5 % som trek ker frem lønn 
el ler jobb/fri tids ba lan se som po si tivt. 

Når det gjel der hva som opp le ves som 
ne ga tivt, er det jobb/fri tids ba lan se 
(57 %) og løn nen (46 %) som trek kes 
frem av flest. Både når det gjel der hva 
som an s es som po si tivt og ne ga tivt 
med å ar bei de i bran sjen, er det til dels 
stor va ria sjon mel lom menn og kvin-
ner. For eks em pel trek ker 75 % av 
kvin ne ne frem ar beids mil jø et som 
po si tivt, mot 48 % av men ne ne. Hele 
95 % av men ne ne trek ker frem fag li ge 
ut vik lings mu lig he ter som po si tivt, mot 
75 % av kvin ne ne. Når det gjel der 
for hol det mel lom jobb/fri tid, trek ker 
kun 38 % av men ne ne frem det te som 
ne ga tivt, mot 81 % av kvin ne ne. Når 
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det gjel der løn nen, trek kes den ne frem 
som ne ga tiv blant 56 % av kvin ne ne, 
mot 38 % av men ne ne.

El lers er det in ter es sant å se at 49 % av 
res pon den te ne trek ker frem sik ker 
ar beids plass som vik tig ved valg av 
ar beids gi ver. Det te er klart vik tigst for 

kvin ne ne i po pu la sjo nen, hvor hele 
63 % trek ker frem det te, mot 38 % av 
men ne ne. Det te er høyt sam men lig net 
med for eks em pel Re vi sor for en in gens 
egen bran sje un der sø kel se der 44 % av 
res pon den te ne un der 29 år (53 % av 
kvin ne ne og 34 % av men ne ne) svar te 
det te. For skjel len mel lom de to un der-

sø kel se ne bør ses i lys av at min un der-
sø kel se ble gjen nom ført i mars/ap ril 
2020, alt så like et ter at lan det steng te 
ned som føl ge av Covid-19 vi ru set, 
mens Re vi sor for en in gens un der sø kel se 
ble gjen nom ført høs ten 2019.

Slik opp le ver MRR-stu den te ne  
ar beids si tua sjo nen
Ge ne relt vi ser re sul ta te ne fra un der sø-
kel sen at res pon den te ne er for nøy de 
med ar beids si tua sjo nen sin. Det er 
verdt å mer ke seg at de som har vært 
kor test tid i bran sjen, er de mest for-
nøy de. Det te in di ke rer at bran sjen 
ge ne relt sett ikke er like flink til å se 
be ho ve ne til med ar bei der ne et ter ett, 
to og tre år som den er i det før s te året. 
Ved å se på res pon den te ne sam let 
(ta bell 2) sva rer 43 % at for vent nin-
ge ne har blitt inn fridd til «over for ven-
tet», 51 % at for vent nin ge ne har blitt 
opp fylt «som for ven tet», mens 5 % 
sva rer at for vent nin ge ne har blitt inn-
fridd til «un der for ven tet». Når res-
pon den te ne split tes ba sert på de med 
un der ett års re vi sjons er fa ring og de 
med mer enn ett års re vi sjons er fa ring, 
blir tal le ne svært an ner le des. Blant 
res pon den te ne med un der ett års re vi-
sjons er fa ring sva rer 59 % at inn fri el se 
av for vent nin ge ne står til «over for ven-
tet». For dem med mer enn ett års 
re vi sjons er fa ring, gjel der det te kun for 
30 % av res pon den te ne. Sam ti dig sva-
rer hele 40 % av res pon den te ne med 
mer enn tre års re vi sjons er fa ring at 
for vent nin ge ne i li ten grad har blitt 
opp fylt (10 % sam let for de med mer 
enn ett års re vi sjons er fa ring og 0 % av 
de med un der ett års re vi sjons er fa-
ring). Det te er gjen nom gå en de for de 
fles te spørs må le ne knyt tet til opp le vel-
sen av ar beids si tua sjo nen.

Ut fra sva re ne knyt tet til opp le vel sen 
av ar beids si tua sjo nen, er det der for 
ikke over ras ken de at den en kelt fak to-
ren som kor re le rer ster kest med hvor 
len ge res pon den ten ser for seg å bli i 
re vi sjons bran sjen, er re vi sjons er fa ring. 
For den ne fak to ren er kor re la sjo nen 
sterkt ne ga tiv (-0,77***)1. Kor re la sjo-
nen er der for ster ke re mel lom re vi-
sjons er fa ring og hvor len ge en res pon-

1 Se rammesak bakerst i artikkelen: Signifikans viser 
sannsynligheten for tilfeldigheter 

Ta bell 2. Grad av inn fri el se av for vent nin ge ne som re vi sjons sel ska pe ne had de fore spei let ved 
an set tel sen. An tall res pon den ter 37, for delt på 17 med un der 1 års re vi sjons er fa ring og 20 med 
mer enn 1 års re vi sjons er fa ring.

Erfaring

Total Under 1 år Mer enn 1 år

I hvilken grad opplever du at 
revisjonsselskapet har innfridd 
forventningene som ble stilt i utsikt 
ved ansettelsen mht. arbeidsinn-
holdet i revisjon?

Under forventet 5 % 0 % 10 %

Som forventet 51 % 41 % 60 %

Over forventet 43 % 59 % 30 %

100 % 100 % 100 %

Opplever du at revisjonsselskapet 
ikke har innfridd alle forvent-
ningene som ble stilt i utsikt ved 
ansettelsen?

Ja 16 % 6 % 25 %

Nei 84 % 94 % 75 %

100 % 100 % 100 %

Ta bell 1. Hva som trek kes frem som po si tivt/ne ga tivt med å jobbe som re vi sor.  
An tall res pon den ter 37, for delt på 21 menn og 16 kvin ner.

Kjønn

Total Mann Kvinne

Hva opplever du som spe-
sielt positivt med å jobbe 
som revisor? *Mer enn ett 
svaralternativ kan velges.

Arbeidsmiljøet 59 % 48 % 75 %

Arbeidsoppgavene 35 % 43 % 25 %

Faglige utviklingsmuligheter 86 % 95 % 75 %

Forhold jobb/fritid 5 % 10 % 0 %

Ingen spesielle forhold 3 % 0 % 6 %

Jobbsikkerheten 49 % 38 % 63 %

Karrieremulighetene 76 % 76 % 75 %

Lønnen 5 % 10 % 0 %

Revisors samfunnsrolle 41 % 38 % 44 %

Annet 0 % 0 % 0 %

Hva opplever du som spe-
sielt negativt med å jobbe 
som revisor? *Mer enn ett 
svaralternativ kan velges.

Arbeidsmiljøet 3 % 0 % 6 %

Arbeidsoppgavene 5 % 10 % 0 %

Faglige utviklingsmuligheter 0 % 0 % 0 %

Forhold jobb/fritid 57 % 38 % 81 %

Ingen spesielle forhold 19 % 29 % 6 %

Jobbsikkerheten 0 % 0 % 0 %

Karrieremulighetene 3 % 5 % 0 %

Lønnen 46 % 38 % 56 %

Revisors samfunnsrolle 0 % 0 % 0 %

Annet 14 % 19 % 6 %
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dent ser for seg å bli i bran sjen, enn for 
opp le vel se av ar beids be last ning i høy-
se son gen, som er den nest ster kes te 
in di ka to ren med en fak tor på -0,6***.

Vi de re vi ser ta bell 2 at 16 % av res-
pon den te ne har opp levd ett el ler fle re 
brudd på for vent nin ge ne som ble stilt 
i ut sikt ved an set tel sen. Tal let øker 
med an tall års er fa ring (6 % med 
mind re enn ett års er fa ring har opp-
levd brudd, 20 % med ett til tre års 
er fa ring og 40 % av de med over tre 
års er fa ring).

Ta bell 3 vi ser at re vi sor med ar bei der ne 
ge ne relt opp le ver ar beids be last nin gen 
som stor i høy se son gen. 84 % av res-
pon den te ne sva rer at de i stor grad 
el ler vel dig stor grad opp le ver ar beids-
be last nin gen som høy. Blant res pon-
den te ne med mer enn ett års er fa ring, 
gjel der det te 100 % av res pon den te ne. 
Som vist i ta bell 4, opp le ves ar beids be-
last nin gen i lav se son gen som mye mer 
mo de rat. De fles te sva rer at de i mid-
dels grad opp le ver ar beids be last nin gen 
som stor (47 %). Kun 3 % sva rer at de 
i stor grad opp le ver ar beids be last-
ningen som stor, mens de res te ren de i 
li ten el ler in gen grad opp le ver ar beids-
be last nin gen i lav se son gen som stor.

For bran sjen vil tal le ne fra un der sø kel-
sen knyt tet til opp le vel se av til gang på 
fag lig støt te, det so si a le mil jø et og 
hvor dan med ar bei der ne om ta ler re vi-
sjons sel ska pet i so si a le set tin ger, være 
gle de lig le sing. Kun 6 % av res pon-
den te ne sva rer at de opp le ver at de i 
li ten el ler in gen grad får den fag li ge 
støt ten de tren ger, og in gen med ar bei-
de re med mer enn ett års re vi sjons er fa-
ring sva rer det te. Hele 86 % av res-
pon den te ne sva rer at de opp le ver at de 
i stor el ler vel dig stor grad har til gang 
på den fag li ge støt ten de tren ger. Når 
det gjel der opp le vel sen av det so si a le 
mil jø et, er res pon den te ne enda mer 
po si ti ve ved at in gen sva rer at de opp-
le ver det so si a le mil jø et på ar beids plas-
sen i li ten el ler in gen grad som bra. 
Også her opp le ver 86 % at det te i stor 
el ler vel dig stor grad er bra.

Når det gjel der om ta le i so si a le lag, 
vi ser ta bell 5 at det kun er 3 % som 

om ta ler re vi sjons sel ska pet i ne ga tive 
orde lag, mens hele 73 % om ta ler det i 
po si ti ve el ler vel dig po si ti ve ord elag. 
An de len fal ler imid ler tid fra 88 % 
blant res pon den te ne med un der ett års 
re vi sjons er fa ring til 60 % blant de med 
mer enn ett års re vi sjons er fa ring. Til-
sva ren de funn går igjen knyt tet til om 
med ar bei der ne opp le ver å bli be hand-
let på en re de lig og rett fer dig måte. 
Det kan le ses ut av ta bell 6 at kun 3 % 
i li ten grad opp le ver å bli be hand let på 
en rett fer dig og re de lig måte, mens 
78 % opp le ver det te i stor el ler i vel dig 
stor grad. An de len fal ler også her fra 
94 % blant res pon den te ne med un der 
ett års re vi sjons er fa ring til 65 % blant 
de med mer enn ett års re vi sjons er fa-

ring. Når det gjel der i hvil ken grad 
med ar bei de re opp le ver at Hand ling A 
kom mu ni se res å være øns ket, mens det 
er hand ling B som be løn nes, er ikke 
le sin gen like hyg ge lig. Ta bell 7 vi ser at 
46 % av res pon den te ne opp le ver det te 
i mid dels til vel dig stor grad, og an de-
len øker fra 20 % blant de med un der 
ett års re vi sjons er fa ring til 65 % blant 
de med mer enn ett års re vi sjons-
erfaring.

Når det gjel der hvor len ge res pon den-
te ne ser for seg å bli i re vi sjons bran-
sjen, er det te gan ske jevnt for delt mel-
lom 2–3 år (22 %), 4–5 år (28 %), 
6–10 år (22 %) og over ti år (25 %) 
når grup pen ses på sam let. Ved å 

Ta bell 4. Opp le vel se av stor ar beids be last ning i lav se son gen. An tall res pon den ter 34 for delt på 14 
med un der 1 års re vi sjons er fa ring og 20 med mer enn 1 års re vi sjons er fa ring. 

Arbeidsbelastning i lavsesongen Totalt
Under 1 års revi-

sjonserfaring
Mer enn 1 års 

revisjonserfaring

I ingen grad 15 % 14 % 15 %

I liten grad 35 % 43 % 30 %

I middels grad 47 % 43 % 50 %

I stor grad 3 % 0 % 5 %

100 % 100 % 100 %

Ta bell 3. Opp le vel se av stor ar beids be last ning i høy se son gen. An tall res pon den ter 36 for delt på 
16 med un der 1 års re vi sjons er fa ring og 20 med mer enn 1 års re vi sjons er fa ring.

Arbeidsbelastning i høysesongen Totalt
Under 1 års  

revisjonserfaring
Mer enn 1 års 

revisjonserfaring

I liten grad 3 % 6 % 0 %

I middels grad 14 % 31 % 0 %

I stor grad 42 % 44 % 40 %

I veldig stor grad 42 % 19 % 60 %

100 % 100 % 100 %

Ta bell 5. I hvil ket ord lag res pon den te ne om ta ler re vi sjons sel ska pet sitt blant ven ner. An tall  
res pon den ter 37 for delt på 17 med un der 1 års re vi sjons er fa ring og 20 med mer enn 1 års  
re vi sjons er fa ring.

Omtale blant venner Totalt
Under 1 års revi-

sjonserfaring
Mer enn 1 års revi-

sjonserfaring

Litt negativt 3 % 6 % 0 %

Verken eller 8 % 0 % 15 %

Litt positivt 16 % 6 % 25 %

Positivt 43 % 53 % 35 %

Veldig positivt 30 % 35 % 25 %

100 % 100 % 100 %



RE VI SJON

46 NR. 7 • 2020

split te grup pe ne i un der og mer enn 
ett års re vi sjons er fa ring, blir for skjel-
le ne gan ske sto re. For grup pen med 
un der ett års re vi sjons er fa ring er in ter-
val let over ti år det mes te po pu læ re 
med 44 %, mens den ne er så lav som 
6 % for grup pen med mer enn ett års 
re vi sjons er fa ring. De mest van li ge 
grup pe ne for dem med mer enn ett års 
er fa ring er 4–5 år med 44 %, og 2–3 
år med 31 %. Dis se grup pe ne er ikke 
like po pu læ re blant de med un der ett 
års er fa ring, ved at 13 % leg ger seg i 
hver av dis se grup pe ne.

Vi de re in di ke rer fun ne ne at i hvil ken 
grad forventingene har blitt inn fridd, 
kor re le rer mo de rat po si tivt (0,38**) 
med hvor len ge res pon den te ne øns ker 
å bli i bran sjen. Opp le vel sen av høy 
ar beids be last ning i høy se son gen in di-
ke rer ne ga tiv inn virk ning på plan lagt 
leng de i re vi sjon, som al le re de nevnt, 
med -0,6***. Det kan være vel så in ter-
es sant å se på hvor dan res pon den te ne 
sva rer knyt tet til opp le vel sen av 
ar beids be last ning i lav se son gen. Her 
in di ke rer fun ne ne en po si tiv kor re la-
sjon mel lom ar beids be last nin gen og 

hvor len ge de øns ker å bli i re vi sjons-
bran sjen for de med mer enn ett års 
re vi sjons er fa ring (0,53**), mens kor re-
la sjo nen er ne ga tiv for dem med un der 
ett års re vi sjons er fa ring (-0,45, men 
ikke sig ni fi kant slik det te er de fi nert i 
fak ta bok sen). Det kan der for se ut til 
at jo lenger med ar bei der ne har vært i 
bran sjen, jo mer øns ker de seg en jev-
ne re ar beids be last ning gjen nom året.

Hvor len ge re vi sor med ar bei de ren ser 
for seg å bli i bran sjen, kan ses i sam-
men heng med hvor dan res pon den te ne 
om ta ler sitt re vi sjons sel skap (kor re la-
sjon på 0,47**). Må ten re vi sor med ar-
bei de ren opp le ver å bli be hand let på er 
den en kelt fak to ren med størst po si tiv 
kor re la sjon med hvor len ge med ar bei-
de ren ser for seg å bli i bran sjen. Kor-
re la sjon er mo de rat på 0,51***. Et 
an net in ter es sant funn fra un der sø kel-
sen er at både kvin ner og res pon den-
te ne med un der ett års re vi sjons er fa-
ring har ne ga tiv kor re la sjon på hen-
holds vis 0,71*** og 0,63**, knyt tet til 
i hvil ken grad de opp le ver at hand ling 
A blir be løn net, mens det er hand ling 
B re vi sjons sel ska pet kom mu ni se rer at 

de øns ker. For menn og grup pen med 
mer enn ett års re vi sjons er fa ring fore-
lig ger det in gen sig ni fi kant kor re la-
sjon, mens kor re la sjo nen for hele 
grup pen sam let er -0,35*.

For å se på hvor dan opp le vel sen av 
ar beids si tua sjo nen sam let hen ger sam-
men med hvor len ge med ar bei de ren 
ser for seg å bli i bran sjen, gjen nom-
før te jeg en re gre sjons ana ly se. Re gre-
sjons ana ly sen in ne hol der kon troll-
variab le ne: al der, kjønn og er fa ring, 
sam ti dig som alle spørs må le ne som er 
knyt tet til ar beids si tua sjo nen er med 
som uav hen gi ge va riab ler (se ved legg 
C i opp ga ven2). I den ne mo del len er 
både al der og re vi sjons er fa ring sig ni fi-
kan te på nivå 3 (se fak ta boks). Økt 
al der in di ke rer økt plan lagt leng de på 
kar rie ren i re vi sjons bran sjen, mens 
er fa ring har mot satt virk ning. Kjønn 
er ikke sig ni fi kant slik det er de fi nert i 
den ne ar tik ke len. Opp le vel se av at 
for vent nin ge ne har blitt inn fridd, er 
po si tiv på sig ni fi kans ni vå 1, mens opp-
le vel sen av brudd på for vent nin gen 
(ja/nei) er over ras ken de og går mot satt 
vei av for ven tet med et sig ni fi kans ni vå 
på nivå 3, ved at brudd (ja-svar) in di-
ke rer økt leng de på kar rie ren i re vi-
sjon. Mu lig feil kil de til det te er drøf tet 
un der av snit tet om be grens nin ger. 
Ar beids be last nin gen i høy se son gen har 
ne ga tiv inn virk ning på tenkt leng de på 
kar rie ren i re vi sjon, mens ar beids-
belast nin gen i lav se son gen har po si tiv 
inn virk ning, beg ge på sig ni fi kans ni vå 
3. Som i kor re la sjons ana ly sen, vi ser 
re gre sjo nen at po si tiv om ta le blant 
ven ner har po si tiv inn virk ning på 
tenkt leng de på kar rie ren i re vi sjons-
bran sjen. Res te ren de va riab ler i re gre-
sjons mo del len er ikke sig ni fi kan te (se 
ta bell 23 i opp ga ven3).

Be grens nin ger
Det at re gre sjons ana ly sen vi ser at 
brudd på for vent nin ge ne (ja/nei) in di-
ke rer leng re tenkt kar rie re i re vi sjon, 
kan skyl des må ten spørs må let er stilt 
på, el ler at res pon den te ne ikke nød-
ven dig vis as so sie rer brudd på én for-
vent ning med noe ne ga tivt. Vi de re må 
det ved vur de ring av tal le ne i un der sø-

2 openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/handle/11250/2679471
3 openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/handle/11250/2679471

Ta bell 6. Opp le vel se av å bli be hand let på en ær lig og rett fer dig måte av re vi sjons sel ska pet. 
An tall res pon den ter 37 for delt på 17 med un der 1 års re vi sjons er fa ring og 20 med mer enn 1 års 
re vi sjons er fa ring.

Behandlet redelig og rettferdig Totalt
Under 1 års revi-

sjonserfaring
Mer enn 1 års revi-

sjonserfaring

I liten grad 3 % 6 % 0 %

I middels grad 19 % 0 % 35 %

I stor grad 54 % 59 % 50 %

I veldig stor grad 24 % 35 % 15 %

100 % 100 % 100 %

Ta bell 7. Opp le vel se av at hand ling A kom mu ni se res som øns ket, mens hand ling B blir be løn net. 
An tall res pon den ter 35 for delt på 15 med un der 1 års re vi sjons er fa ring og 20 med mer enn 1 års 
re vi sjons er fa ring.

Handling A ønsket, handling B belønnet Totalt
Under 1 års revi-

sjonserfaring
Mer enn 1 års revi-

sjonserfaring

I ingen grad 11 % 20 % 5 %

I liten grad 43 % 60 % 30 %

I middels grad 29 % 13 % 40 %

I stor grad 11 % 7 % 15 %

I veldig stor grad 6 % 0 % 10 %

100 % 100 % 100 %
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kel sen tas med i be trakt ning at un der-
sø kel sen er gjen nom ført på et re la tivt 
lite an tall stu den ter, samt at det kun er 
stu den ter som stu de rer på NHH som 
er med i po pu la sjo nen. Fun ne ne i 
un der sø kel sen jeg har gjen nom ført, vil 
der for ikke au to ma tisk være gjel den de 
for alle MRR-stu den ter med re vi sjons-
er fa ring i Norge. Sam ti dig har alle 
res pon den te ne som er med i un der sø-
kel sen er fa ring fra de «fem sto re». Det 
kan der med fore lig ge and re for skjel ler 
mel lom re vi sjons med ar bei de re som 
job ber i mind re re vi sjons sel ska per 
sam men lig net med de stør ste re vi-
sjons sel ska pe ne, som ikke kom mer 
frem.

Vik ti ge funn

Fun ne ne fra un der sø kel sen vi ser at 
re vi sor med ar bei der ne ge ne relt opp le-
ver høy triv sel på ar beids plas sen og i 
stor grad verd set ter de fag li ge ut vik-
lings mu lig he te ne og kar rie re mu lig he-
te ne bran sjen til byr, men at re vi sjons-
bran sjen også står over for en del 
ut ford rin ger knyt tet til ar beids mil jø et. 
Det te er spe si elt knyt tet til «gjen nom-
sik tig het» i kom mu ni ka sjo nen og 
ar beids be last nin gen, samt at det er 
for skjel ler i hvor dan menn og kvin ner 
opp le ver ar beids si tua sjo nen.

Det er spe si elt to funn fra den ne 
un der sø kel sen som bør få opp merk-
som het fra bran sjen, og som beg ge 
gjel der re vi sjons stu den te ne med mer 
enn ett års re vi sjons er fa ring. Dis se har 
opp levd bran sjen fra inn si den før 
på be gynt MRR og vel ger å spe sia li se re 
seg in nen for re vi sjon. Da skul le man 
tro at dis se var de mest mo ti ver te re vi-
so re ne vi har i lan det. Der for er det 
eks tra in ter es sant at dis se stu den te ne i 
så pass stor grad er mind re for nøy de, 
og ser for seg en ve sent li ge kor te re 
kar rie re i re vi sjon, sam men lig net med 
stu den te ne som først har opp ar bei det 
seg re vi sjons er fa ring un der veis i stu-
di et. Der nest er det tro lig skuf fen de 
for ar beids gi ver ne og bran sjen at de 
fles te MRR-stu den te ne med mer enn 
ett års er fa ring, ikke ser for seg å bli i 
bran sjen så mye leng er enn det som 
kre ves i kon trak ten de sig ner te for å få 
MRR-sti pen det.

Norges fot ball for bund har et mot to 
for bred de id ret ten «flest mu lig – lengst 
mu lig – best mu lig», kan skje det te er 
noe å adop te re for re vi sjons bran sjen?

Hele mas ter opp ga ven kan las tes ned 
fra: openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/
hand le/11250/2679471

Korrelasjon måler samvariasjon

Korrelasjon måler samvariasjonen mellom to ulike variabler. Dette kan for 
eksempel være hvordan respondentenes svar knyttet til arbeidsbelastning 
henger sammen med svarene knyttet til hvor lenge respondenten ser for seg å 
bli i revisjonsbransjen. Korrelasjonen vil da ligge mellom -1 og 1, hvor -1 
beskriver sterk negativ samvariasjon mens 1 beskriver sterk positiv samvaria-
sjon. Korrelasjon i absolutte verdier defineres for psykologiske mål å være 
svak ved korrelasjon på 0,15, moderat ved korrelasjon på 0,35 og høy ved 
korrelasjon på 0,55 (Svartdal, 2019).

Svartdal, F. (2019, 17. desember). Korrelasjon – psykologi. Hentet fra https://
snl.no/korrelasjon_-_psykologi 

Signifikans viser sannsynligheten for tilfeldigheter

Statistisk signifikans måler hvor sannsynlig det er at det som de undersøkte 
dataene viser, skyldes tilfeldigheter (Braut, 2018). I denne artikkelen deles 
dette inn i tre nivåer. Nivå 1 markeres med * som indikerer statistisk signifi-
kans på 10 %, nivå 2 markeres med ** som indikerer statistisk signifikans på 
5 % og nivå 3 markeres med *** som indikerer statistisk signifikans på 1 %. 
Hvis det ikke er markert noen *, er ikke sammenhengen statistisk signifikant, 
som i denne oppgaven defineres ved 10 % og lavere.

Braut, G, F. (2018, 26. juni). Statistisk – signifikans. Hentet fra https://snl.
no/statistisk_signifikans 


