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Revisionsforskningsseminar 2000 
Lars Kiertzner: Cand.merc. studerendes valg af speciale 

 
A Mit afsæt  
 
færre cand.merc.aud med HA-baggrund bliver SR 
 
Gennemsnitlige andele af cand.merc.aud. årgange fra HHÅ, der opnår statsautorisation 
Andel der er ble- 
vet statsautoriseret 
efter….. 

 
 
      Op til 4 år 

 
 
          5 år 

 
 
            6 år 

 
 
             7 år 

 
 
              8 år 

Cand.merc.aud. 
Årgangene 

     

1984-89             0.21           0.32             0.39              0.43               0.45 
1990-93             0.05           0.14             0.18              0.20               N/A 
 

 
 
B Formålene 
 
med undersøgelsen er at analysere 
 

- Er studerende på forskellige cand.merc. linier 
    motiveret væsensforskelligt 
 
- Er cand.merc. linierne synlige for de studerende i  
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    forskellige grader 
 
- Adskiller kandidater i revision med HA baggrund sig  
    væsentligt fra kandidater med HD baggrund 
    behandles ikke her, men i et andet paper 
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C Variabler 
 

A) Motivvariabler bag linievalget 
 
Studiekvalitet 
 

     Faglig studiekvalitet 
1 Et spændende studium 
2 Undervisningskvalitet 
3 Valgfagsudbud 
 

    Social studiekvalitet 
4 At følges ad fra HA-studiet 
5 Studiemiljøet 

 
Indtjening 

6 Løn på kort sigt 
7 Løn på lang sigt 

 
 Jobkvalitet 
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8 Muligheden for at få ansættelse 
9 Muligheden for at gøre karriere 
10 Det fremtidige arbejdes indhold 
11 Muligheden for at kunne kombinere arbejde, familie 

og fritid 
12 Job status 
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   B) Forventninger 
 

a    Relativ løn på kort sigt (jf. motivvariabel 6)  
      (7-trins, symmetrisk) 
b    Relativ løn på lang sigt (jf. motivvariabel 7) 
      (7- trins, symmetrisk) 

    c    Nødvendigt arbejdsomfang (2-trins, øvre grænse  
          herfor/efter jobbets krav) 

d    Nødvendigt efteruddannelsesomfang i forhold til                                
      andre cand.merc. kandidater (7-trins, symmetrisk) 

    e    Overvejes ansættelse inden for det private?  
          (Ja/nej/ved ikke) 
    f     Overvejes ansættelse inden for det offentlige?  
           (Ja/nej/ved ikke) 
    g     Forventes der et lederjob (ja/nej/ved ikke) 
    h     Overvejes det at blive selvstændig? (Ja/nej/ved  
           ikke) 
    i     Holdningen til erhvervet i offentligheden? (7-trins) 
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D De væsentligste resultater 
 

- To linier primært  fagligt motiverede. 
                   Finansiering/Strategi & ledelse 

- Fire linier er primært indtjeningsdominerede 
    Stærkt: Cand.merc.aud./datalogi 
    Mindre stærkt: økonomistyring/logistik 
- To linier er sikkerheds-/beskæftigelsesdominerede 
    Stærkt: Kvalitetsledelse 
    Mindre stærkt: Jura 

 -  To linier er præget af selvstændighedsønsker 
        Stærkt: Markedsøkonomi 

    Mindre stærkt: Udenrigshandel 
 

- De mest synlige studieretninger er finansiering,  
    strategi & ledelse samt på et lidt lavere niveau 
    markedsøkonomi 

 
- Der findes to udtalte klustre med stærk indbyrdes  
    affinitet i konkurrencen om de studerende. 



 5 

    Strategi & ledelse, markedsøkonomi og  
    udenrigshandel udgør det stærkeste kluster, mens  
    økonomistyring, finansiering og cand.merc.aud. udgør  
    det andet og lidt svagere kluster. 

 
- De mest isolerede studieretninger er datalogi og jura. 
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E Respondenter i undersøgelsen 
 
Studerende 
Tabel 1:  Studieretning, respondenter og responsfrekvenser ved spørgeskemaundersøgelsen (p. 7) 
Cand.merc. 
Speciale. 

Gennemførelses 
Dato 

Antal 
Respondenter 

Antal 
Studerende 

Respondenter/ 
Studerende i % 

Logistik 11.9. 1998             14                       28                     50         
Finansiering   1.9. 1998             66             72             92 
Datalogi 11.9. 1998             13             32                            41 
Økonomistyring 11.9. 1998             18             24             75 
Strategi & ledelse   1.9. 1998             44             46             96 
Markedsøkonomi   1.9. 1998             54             59             92 
Kvalitetsledelse 11.9. 1998             17             22             77 
Udenrigshandel   1.9. 1998             36             44             82 
Jura   8.9. 1998             20             26             77 
Cand. merc. aud   8.9. 1998             53             67             79 
I alt                                           335           420             80 
 

 
(Kandidater - behandles i et andet paper) 
Tabel 29: Respondenter i undersøgelsen af cand.merc.aud. kandidater i praktikperioden (p. 35) 
Kursusdato ”Fonde og Foreninger”, P4                      Antal respondenter 
Søndag, den 30. august 1998                                24 
Mandag, den 31. august 1998                                25 
Mandag, den. 28. september 1998                                34  
Torsdag, den 8. oktober 1998                                37  
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Respondenter i alt                              120 
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F1 Betydningen af forventninger om studiekvalitet 
 

f1a) Faglig studiekvalitet 
 
Tabel 2:  Betydningen af forventninger til et spændende  
               studieindhold (9 frihedsgrader) (p. 8) 
Cand.merc. 
Speciale 

1-4 (ingen til ret stor 
       betydning) 

 
5 (stor betydning) 

 
          I alt 

 Antal     Forventet  Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal   Chi²       α 
Strategi & ledelse     9            18.3      -4.8    34         24.7       +3.5    43      8.3       
Økonomistyring/ 
Cand.merc.aud.. 

  
  41            30.3     +5.0  

 
   30         40.7        -3.7 

 
   71      8.7 

Øvrige linier   92            93.4       2.7  127       125.6         2.0  219      4.7 
I alt 142          142.0     12.5  191       191.0         9.2  333    21.7     0.99 
 
 

Tabel 3:  Betydningen af forventninger til undervisningens kvalitet  
               (9 frihedsgrader) (p. 8) 
Cand.merc. 
Speciale 

1-3 (ingen til no-          
      gen betydning) 

4-5 (ret stor til 
stor betydning) 

         
        I alt 

 Antal   Forv.  Chi²   Antal  Forv.  Chi² Antal   Chi²    α 
Finansiering     8      14.2    -2.7   58     51.8    +0.7   66      3.4 
Logistik/ 
Økonomistyring/ 
Jura/ 
Kvalitetsledelse 

 
  23      14.7   +6.7 

 
  45     53.3    -1.8 

 
  68      8.5 



 7 

Øvrige linier   40      42.1     0.8   155   152.9     0.2 195      1.0 

I alt    71      71.0    10.2  258   258.0     2.7 329     12.9   0.80 
 
 

Tabel 4:  Betydningen af valgfagudbuddet (9 frihedsgrader) (p. 9) 
Cand.merc. 
Speciale 

1-3 (ingen til nogen 
       betydning 

4-5 (ret stor til stor 
       betydning) 

 
              I alt 

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal   Chi²      α 
Udenrigshandel/Jura/ 
Logistik/Strategi & 
ledelse 

 
  24          42.6       -9.2 

 
  87          68.4       +5.8   

  
111    15.0  

Cand.merc.aud..   48          20.4    +37.5     5          32.6      -23.4   53    60.9 
Øvrige linier   54          63.0        1.4   110        101.0         0.8  164      2.2 
I alt  126        126.0      48.1 202        202.0       30.0  78.1                0.995 
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f1b) Social studiekvalitet 
 

Tabel 5:  Betydningen af at følges ad fra bachelor studiet 
               (9 frihedsgrader) (p. 10) 
Cand.merc.  
Speciale 

1 (= uden 
     betydning)  

2-5 (ringe til stor 
        betydning) 

 
             I alt 

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal    Chi²       α 
Udenrigshandel/ 
Datalogi 

 
  20         27.1        -1.9 

 
   29        21.9        +2.3 

 
   49       4.2  

Strategi & ledelse/ 
Økonomistyring 

 
  46         33.7       +4.5  

 
   15        27.3         -5.6 

 
   61     10.1 

Øvrige linier 118       123.2         0.8  105        99.8          0.9  223       1.7  
I alt  184       184.0         7.2  149       149.0         8.8   333     16.0      0.93 
 

 
Tabel 6:  Betydningen af studiemiljøet (9 frihedsgrader) (p. 11) 
Cand.merc. 
Speciale 

1-3 (ingen til nogen 
       betydning) 

4-5 (ret stor til stor 
      betydning) 

 
              I alt 

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal     Chi²       α 
Strategi & ledelse   16           25.8       -3.7   28         18.2        +5.3   44        9.0 
Økonomistyring/ 
Finansiering/ 
Cand.merc.aud. 

 
  96           79.1       +4.6 

 
  39         55.9         -6.5 

 
135      11.1 

Øvrige linier   82           89.1         1.3   70         62.9          1.8 152        3.1 
I alt 194         194.0         9.6 137        37.0         13.6 331      23.2      0.994 
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F2 Indtjeningsforventninger 
 
f2a) Betydningen af indtjeningsforventninger 
 
Tabel 7:  Betydningen af lønniveauet på kort sigt 
               (9 frihedsgrader) (p. 12) 
Cand.merc. 
Speciale 

1-3 (ingen til nogen 
      betydning 

4-5 (ret stor til stor 
       betydning 

 
              I alt 

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal     Chi²       α 
Datalogi     3           9.0       -4.0    10          4.0        +8.8   13       12.8 
Finansiering/ 
Jura/Kvalitetsledelse 

 
  78         68.9      +1.2 

 
   22        31.1         -2.7  

 
100         3.9  

Øvrige linier 143       146.1        0.6    69        65.9          1.4 212         2.0 
I alt 224       224.0        5.8  101      101.0        12.9 325       18.7    0.97 
 
 

Tabel 8:  Betydningen af lønniveauet på lang sigt 
                (9 frihedsgrader) (p. 13) 
Cand.merc. 
Speciale 
 

1-3 (ingen til nogen 
      betydning) 
 

4-5 (ret stor til stor 
      betydning) 
 

 
                I alt 
 

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal     Chi²      α 
Cand.merc.aud./ 
Økonomistyring/ 
Datalogi 

 
  17          25.7       -3.0 

 
  65          56.3       +1.4 

 
  82        4.4 
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Markedsøkonomi/ 
Strategi & ledelse 

  
  39          29.8      +2.9 

 
  56          65.2        -1.3 

 
  95        4.2 

Øvrige linier   45          45.5        0.7 100          99.5         0.3 145        1.0  
I alt  101        101.0        6.6 221        221.0         3.0 322        9.6    For lav 
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f2b) Relative indtjeningsforventninger 
 
Tabel 9:  Opfattelsen af det relative lønniveau i forhold til andre  
                liniers kandidater. Kort sigt (9 frihedsgrader) (p. 14) 
Cand.merc. 
Speciale 

1-4 (meget lavere til 
       på niveau) 

5-7 (lidt højere til 
       meget højere) 

 
                I alt 

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal      Chi²      α 
Logistik/Datalogi     6          15.8       -6.0   21           11.2      +8.5   27         14.5 
Udenrigshandel/ 
Markedsøkonomi 

 
  61          47.3      +4.3 

 
  20           33.7       -6.0 

 
  81         10.3 

Cand.merc.aud.   24          29.7       -1.1   27           21.3      +1.6   51           2.7 
Øvrige linier    91          89.2        1.0   62           63.8        1.4 153 2.4 
I alt 182        182.0      12.4 130         130.0      17.5 312         29.9     0.995 
 
 

Tabel 10: Opfattelsen af det relative lønniveau i forhold til andre 
                 liniers kandidater. Lang sigt (9 frihedsgrader) (p. 15) 
Cand.merc. 
Speciale 

1-4 (meget lavere til 
       på niveau) 

5-7 (lidt højere til 
       meget højere) 

 
              I alt 

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal      Chi²       α 
Cand.merc.aud.     8          17.2       -4.9   43          33.8       +2.5    51        7.4 
Markedsøkonomi/ 
Udenrigshandel 

 
  39          28.0      +4.3 

 
  44          55.0       -2.2 

 
   83        6.5 

Logistik/datalogi     6            9.1       -1.1   21          17.9      +0.5    27        1.6 
Øvrige linier   52          50.7        2.7   98          99.3        1.4  150        4.1  
I alt 105        105.0      13.0    206        206.0        6.6  311      19.6      0.98 
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Tabel 11: Udviklingen i opfattelsen af det relative lønniveau til i  
                 forhold andre liniers kandidater  fra kort til lang sigt  

 (9 frihedsgrader) (p. 15) 
Cand.merc. 
Speciale 

Fra relativt fald til 
Ingen udvikling 

 
Relativ stigning 

 
             I alt 

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal       Chi²      α 
Cand.merc.aud.   19         29.1        -3.5    31         20.9      +4.9   50           8.4    
Datalogi/Logistik   22         15.7       +2.5      5         11.3       -3.5   27           6.0 
Øvrige linier 135       131.2         1.2    90         93.8        1.6                        225           2.8 
I alt 176       176.0         7.2  126       126.0      10.0  302         17.2     0.96 
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F3 Jobvariabler 
 
f3a) Betydningen af jobkvalitet 
       
      Muligheden for at gøre karriere + Det fremtidige arbejdes  
      indhold + Betydningen af jobbets status – ingen forskelle 
 
 

Tabel 12: Betydningen af, hvor let det er at opnå ansættelse 
                (9 frihedsgrader) (p. 16) 
Cand.merc. 
Speciale 

1-3 (ingen til nogen 
       betydning) 

4-5 (ret stor til stor 
      betydning) 

 
               I alt 

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal      Chi²      α 
Datalogi/ 
Kvalitetsledelse 

 
    8          17.5       -5.2 

 
   22        12.5        +7.3 

 
30 12.5    

Strategi & ledelse   31          24.5      +1.7    11        17.5         -2.4   42           4.1 
Øvrige linier 153        150.0        1.5  104      107.0          2.1 257           3.6 
I alt 192        192.0        8.4  137      137.0        11.8  329         20.2    0.985 
 
 

Tabel 13: Betydningen af muligheden for at kombinere karriere,  
                 familie og fritid (social balance) 
                (9 frihedsgrader) (p. 17) 
Cand.merc. 1-3 (ingen til nogen 4-5 (ret stor til stor  
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Speciale        betydning)        betydning)               I alt 
 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal       Chi²       α 
Strategi & ledelse/ 
Økonomistyring/ 
Markedsøkonomi/ 
Datalogi 

 
 
   45         61.3       -5.0 

 
 
  80          63.7       +4.8 

 
 
125           9.8 

Finansiering    44         32.4       +4.2   22          33.6       -4.0   66           8.2 
Øvrige linier    70         65.3         1.1   63          67.7        1.1 133           2.2 
I alt    159       159.0       10.3 165        165.0        9.9 324         20.2    0.985 
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f3b) Andre jobrelaterede forventninger 
 
Tabel 14: Vurdering af fremtidigt arbejdsomfang 
                (9 frihedsgrader) (p. 18) 
Cand.merc. 
Speciale 

Øvre grænse for det 
Nødvendige omfang 

Jobbets krav 
Bestemmer omfang 

 
                I alt  

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal       Chi²       α 
Cand.merc.aud.   13          19.1       -1.9   38        31.9         +1.2   51          3.1 
Markedsøkonomi/ 
Kvalitetsledelse 

 
  35          25.0      +4.1 

 
  32        42.0          -2.4 

 
  67          6.5 

Øvrige linier   72          75.9        2.2 131      127.1           1.3 203          3.5     
I alt  120        120.0        8.2 201      201.0           4.9 321         13.1       0.82 
 

Tabel 16: Vurdering af efteruddannelseskravene i forhold til  
                kandidater fra andre linier (9 frihedsgrader) (p. 20) 
Cand.merc. 
Speciale 

1-3 (meget mindre til 
      de samme) 

4-5 (lidt større til meget  
       større) 

 
               I alt  

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal       Chi²       α 
Cand.merc.aud.   15         34.2       -10.8  36           16.8      +21.9   51         32.7 
Udenrigshandel/ 
Kvalitetsledelse/ 
Økonomistyring 

 
  51         40.2        +2.9 

 
   9           19.8        -5.9 

 
  60           8.8 

Øvrige linier 135       126.6          1.2  54           62.4          2.5 189           3.7 
I alt  201       201.0        14.9   99           99.0        30.3 300         45.2      0.995 
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Holdninger til en karriere som selvstændig - ingen forskelle 
 
Tabel 19: Holdninger til offentlig ansættelse 
                (9 frihedsgrader) (p. 22) 
 
Cand.merc. speciale 

Afviser offentlig  
Ansættelse 

Afviser ikke 
Offentlig ansættelse 

 
              I alt 

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal       Chi²       α 
Kvalitetsledelse/Jura   12         24.4        -6.3   25         12.6       +12.3   37         18.6 
Markedsøkonomi   44         35.6        +2.0   10         18.4         -3.8   54           5.8 
Øvrige linier 165       161.0          0.8   79         83.0          1.5 244           2.3 
I alt  221       221.0          9.1 114       114.0         17.6 335         26.7     0.995 
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Tabel 15: Forventes der en fremtidig position som leder 
                 (9 frihedsgrader) (p. 19) 
Cand.merc. 
Speciale 

 
       Nej/ved ikke 

 
              Ja 

 
             I alt  

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal       Chi²       α 
Markedsøkonomi   13          18.5      -1.7   41          35.5      +0.9    54           2.6 
Cand.merc.aud./ 
Kvalitetsledelse 

 
  33          24.0     +3.4 

 
  37          46.0       -1.8  

 
  70           5.2 

Øvrige linier   69          72.5       1.6 142        138.5        0.8 211           0.3 
I alt  115        115.0       6.7  220        220.0        3.5 335         10.2   For lav  
 
 

Tabel 18: Opfattelser af offentlighedens vurdering af jobbets  
                status (9 frihedsgrader) (p. 21) 
Cand.merc. 
Speciale 

1-5 (stærkt negativt til 
      lidt positivt) 

6-7 (ret positivt til 
      meget positivt) 

 
             I alt  

 Antal   Forventet   Chi² Antal   Forventet   Chi² Antal       Chi²       α 
Datalogi/Jura/ 
Strategi & ledelse 

 
  21         35.0        -6.3 

 
  40         26.0        +8.6 

 
  61          14.9 

Økonomistyring   14           9.2        +2.5     2           6.8        -3.4   16            5.9 
Øvrige linier 127       117.8          2.3   78         87.2         3.0 205            5.3 
I alt  162       162.0         11.1 120       120.0       15.0 282          26.1   0.995 
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f3c) Opsummering job 
 
Tabel 17: Opsummering af jobindholds variabler i hårdere og  
                 blødere forventninger (p. 22) 
Cand.merc. speciale Hårdere side af jobindhold Blødere side af jobindhold 
Logistik                     -                  - 
Finansiering                     1 (kombi)                  - 
Datalogi                     -                  1 (kombi) 
Økonomistyring                     -                  2 (kombi./eftudd.) 
Strategi & ledelse                     -                  1 (kombi) 
Markedsøkonomi                     1 (leder)                  2 (kombi/arb.omf.) 
Kvalitetsledelse                     -                  3 (arb.omf./leder/               

                     eftudd.)  
Udenrigshandel                     -                  1 (eftudd.) 
Jura                     -                   - 
Cand.merc.aud.                     2 (arb.omf./eftudd.)                  1 (leder) 
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F 4 Liniernes synlighed og affiniteter 
 

Tabel 20: Overvejelser af specialet  på andre linier i forhold til  
                 respondenter på andre linier (p. 23) 
Cand.merc. 
Speciale 

Antal overvejelser på 
Andre linier 

Antal respondenter på 
Andre linier 

Overvejelser i forhold 
Til respondenter 

Strategi & ledelse              71            291            0.244 
Finansiering              54            269            0.201 
Markedsøkonomi              49             281            0.174 
Udenrigshandel              38             299            0.127 
Økonomistyring              35            317             0.110 
Cand.merc.aud.              29            282            0.103 
Kvalitetsledelse              27            318            0.085 
Logistik              24            321            0.075 
Jura              15            315            0.048 
Datalogi                4             322            0.012 
 
 

Tabel 21: Klusteret bestående af strategi & ledelse,  
                markedsøkonomi og udenrigshandel. Pools af  
                fælles interesserede studerende (p. 24) 
 Strategi & ledelse Markedsøkonomi Udenrigshandel Andet 
Strategi & ledelse             X            0.44           0.33 Kval: 0.31 
Markedsøkonomi             -             X           0.36 Kval: 0.14 
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Tabel 22: Klusteret bestående af økonomistyring, cand.merc.aud.  
                og finansiering. Pools af fælles interesserede 
                studerende (p. 25) 
 Økonomistyring Cand.merc.aud. Finansiering Andet 
Økonomistyring            X          0.23        0.20 Log: 0.28 
Cand.merc.aud.            -             X        0.24 Jura: 0.25 
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F5 Opsummerende klassifikation af specialerne 
 
Tabel 23: Klassifikationer af de forskellige cand.merc. specialer  
(p. 27) 
 
Cand.merc. 
Linie 

 
Faglig 
Dominans 

 
Indtjenings 
Dominans 

Sikkerhed & 
Beskæftigelses 
Dominans 

 
Selvstændigheds 
Dominans 

 
Logistik 

 X   –  Svag  –  
Kort sigt                     

  

 
Finansiering 

 
X – Stærk – Hård 

   

 
Datalogi 

 X   –  Stærk –  
Kort sigt 

  

 
Økonomistyring 

 (X) –  Svag  - 
Lang sigt 

(X) – Svag  

 
Strategi & ledelse 

 
X – Stærk – Blød 

   

 
Markedsøkonomi 

    
X  -  Stærk 

 
Kvalitetsledelse 

   
X    - Stærk 

 

 
Udenrigshandel 

    
(X) – Svag 

 
Jura 

   
(X)  - Svag 

 

 
Cand.merc.aud. 

 X – Stærk – 
Lang sigt 
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1 Introduktion 
 
Nærværende paper er udarbejdet på basis af en spørgeskemaundersøgelse blandt færdige cand. 
merc.aud. kandidater i den obligatoriske praktikperiode frem mod revisoreksamen. 
 
Undersøgelsen er inspireret af, at færre cand.merc.aud. kandidater bliver statsautoriserede nu, end 
det var tilfældet tidligere. Det bør give anledning til bekymring i branchen, mens der ikke er tale om  
et problem set fra kandidaternes synsvinkel. Alt tyder på, at de uden problemer kommer ud i anden 
beskæftigelse på et niveau, der giver pay off for den praktiske erfaring og uddannelse fra deres tid i  
revisionsbranchen. Set fra dette synspunkt er der således stadig tale om en god uddannelse og karri-
ere. 
 
Fornemmelsen af et større frafald end tidligere underbyggedes af Århus tal. Ved at sammenholde  
INSPIs årlige opgørelser over nye autoriserede revisorer med oplistninger af cand.merc.aud.ere fra  
Handelshøjskolen i Århus (HHÅ) i årsberetningerne fremstod problemet direkte. En analyse af,  
hvor stor en andel af Århus-kandidaterne der rent faktisk blev autoriseret, viste et fald fra ca. 45%  
til ca. 20%, eller mere end en halvering fra 1984-89 til 1990-93, jf. nedenstående tabel 1. 
 
Tabel 1: Gennemsnitlige andele af cand.merc.aud. årgange fra HHÅ, der opnår statsautorisation 
Andel der er ble- 
vet statsautoriseret 
efter….. 

 
 
      Op til 4 år 

 
 
          5 år 

 
 
            6 år 

 
 
             7/8 år 

Cand.merc.aud. 
årgangene 

    

1984-89             0.21           0.32             0.39              0.45 
1990-93             0.05           0.14             0.18              0.20 
 
Det store fald fremgår klart af tabellen, der således understreger problemet for revisionsbranchen. 
 
Dataene om kandidaterne i praktikperioden blev indsamlet på et i praksis næsten obligatorisk KSR  
kursus om ”Fonde og Foreninger” i efteråret 1998, jf. tabel 2.1 
 
                                                                 
1 KSR er en forkortelse af Kursusselskabet for statsautoriserede revisorer og deres medarbejdere, der er et  
  joint venture mellem FSR (foreningen af statsautoriserede revisorer) med 75% og Revifora (forening, der  
  hovedsageligt organiser medarbejdere i revisionsbranchen) med 25%. Kursusselskabet arrangerer bl.a. en  
  kursusrække for cand.merc.aud.ere under praktisk del. 
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Tabel 2: Respondenter i undersøgelsen af cand.merc.aud.-kandidater i praktikperioden 
Kursusdato ”Fonde og Foreninger”, P4                      Antal respondenter 
Søndag, den 30. august 1998                                24 
Mandag, den 31. august 1998                                25 
Mandag, den. 28. september 1998                                34  
Torsdag, den 8. oktober 1998                                37  
Respondenter i alt                              120 
 
Det anvendte spørgeskema fremgår af bilag 1. Spørgsmålene 1-4 heri er personlige variabler, mens  
spørgsmål 5 omfatter i alt 11 motivvariabler omkring karrierevalg. 
Disse variabler er analysens kernepunkt. Variabler vedrører følgende 

Studie-kvalitet 
Faglige studiekvalitets variabler er således: 
- Forventninger om, at studiet er spændende fagligt set (5c) 
- Forventninger til undervisningens kvalitet (5d) 
- Forventninger om, at studiet er fleksibelt, idet det indeholder valgmuligheder, der  
      tilgodeser den studerendes ønsker (5f) 
 

   Sociale studiekvalitets variabler er: 
- Ønske om at følges med dem, den studerende har taget bachelor-uddannelsen med 

(5e) 
- Forventninger om et godt socialt studiemiljø (5j) 
 
Indtjeningsforventninger 
- Forventninger til lønniveauet i årene umiddelbart efter cand.merc.aud. (5g) 
- Forventninger til lønniveauet på længere sigt (5h) 
 
Jobindholds relaterede motiver 
- Betydning af, hvor nemt det er at få ansættelse efter eksamen (5a) 
- Betydningen af gode karrieremuligheder efter eksamen (5b) 
-     Betydningen af forventningerne til det fremtidige arbejde (5k) 
- Betydningen af at kunne få et arbejde i fremtiden, der muliggør en kombination  

mellem karriere, fritid og familie (5i). 
 
Der spørges dels til betydningen for studievalget og dels til indfrielsen af forventningerne i praksis.2  
Ved analyserne af studievalgs-motiverne er det derfor muligt at behandle, hvorvidt kandidaterne har  
fået deres forventninger til studiet, indtjeningen og jobbet indfriet. Disse analyser af indfrielsen af  
forventningerne er det primære formål i dette paper. 
 
Hertil kommer til sidst i spørgeskemaet en række variabler, der skal belyse forventningerne til job- 
bet yderligere, uden betydningen for karrierevalget efterlyses direkte. Disse variabler omfatter: 
 
 Alternative karriereovervejelser – under studiet og efter (6) 
 

Det nuværende og det fremtidige arbejdsomfang (7) 

                                                                 
2 Sidstnævnte dog ikke for så vidt angår ”følges ad fra bachelor-variablen”, 5e, idet forventningsindfrielse     
  ikke giver mening her. 
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Erhvervets omdømme i offentligheden (8) 

 
Forventninger til krav om videreuddannelse i forhold til andre liniers kandidater før og  
efter autorisationseksamen (9) 
 
Holdning til specialisering inden for branchen (10). 

 
Kandidaternes svarprocent var stort set på 100. KSR-kurset er nr. 4 i rækken. Deltagerne forventes  
efter anbefalingerne netop at være påbegyndt deres fjerde år i revision. Den praktiske erfaring vari- 
erer dog meget, helt fra to år (to respondenter) og op til seksten år (en respondent) med et gennem-
snit på lidt over otte år. De store koncentrationer på denne erfaringsskala ligger dog på tre/fire år (i  
alt 38 respondenter), men også helt oppe på ti/elleve/tolv år (i alt 40 respondenter). 
Årsagen til denne store spredning med koncentrationer i yderpunkterne skyldes, at der findes kan- 
didater med HA og HD baggrund. Sidstnævnte har typisk været deltidsstuderende i et meget langt  
”praksisforløb”. 
 
Kvalitative analysevariabler, der inddrages fra spørgsmålene 1-4, er primært HA contra HD bag- 
grund, jf. afsnit 2 nedenfor. Dette ud fra en forhåndsformodning om, at fastholdelsesproblemerne er  
størst for HA kandidaterne. 
Hertil kommer de uddannelsesinstitutioner, som kandidaterne tog deres teoretiske uddannelse på,  
samt respondenternes køn og karaktergennemsnit, jf. afsnit 3 nedenfor. 
Alder og erfaring som revisor blev derimod udeladt som analysevariabler, fordi de viste sig at være  
meget tæt korrelerede med HD/HA-baggrunden. 
 
 Fordelingen af de 120 respondenter på kandidatbagggrund og på studiesteder er vist  

nedenfor. Hertil er der vist subtotaler for HHK/ÅU og HHS/OU/HHÅ, idet analyserne  
efter studiested opdeles i disse to grupper, der ifølge de efterfølgende analyser viser  
sig at være homogene. 

    HA HD I alt 
 Handelshøjskolen i København   22  24   46 
 Ålborg Universitet      7  14   21 
 HHK/ÅU i alt    29  38   67 
 Handelshøjskole Syd      3  25   28 
 Odense Universitet      5     3     8 

Handelshøjskolen i Århus    15    2   17 
HHS/OU/HHÅ i alt    23  30   53 

 I alt      52  68 120 
 
 Kønsmæssigt fordelte respondenterne sig på 32 kvinder og 88 mænd. 

Endelig blev der opdelt efter karaktergennemsnit i to grupper – højest 7.9 i gennem- 
snit (52 respondenter) og mindst 8.0 i gennemsnit (50 respondenter). Det ses, at 18  
respondenter ikke oplyste deres karaktergennemsnit. 

 
At der er så uventet få respondenter fra Århus understøtter, at revisorer med HA baggrund i højere  
grad forlader branchen i ”utide” end kandidater med HD baggrund. Århus er speciel ved en stor HA  
andel, hvilket også fremstår af ovenstående tal. Dette understøtter hovedformålet med undersøgel- 
sen – at vurdere, om kandidater i revision med HA baggrund adskiller sig væsentligt fra kandidater  
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med HD baggrund. En sådan analyse kan medvirke til at hæve forståelsesniveauet i revisionsbran- 
chen for årsagerne til affolkningen og dermed måske inspirere til at finde veje til i større omfang at  
kunne fastholde medarbejderne. 
 
Skaleringen af svarmuligheder er gennemgående fem- eller (sjældent) syvtrinsopdelt, med det neu- 
trale niveau i midten og to, henholdsvis tre ”negative” og ”positive” niveauer ned- og opad.3 Analy-
serne, der præsenteres, er t-tests, hvor det er muligt, samt supplerende simple chi²-analyser. 
2. HA contra HD-baggrund 
 
Sigtet med dette afsnit er at analysere dels motiverne til studievalg og dels den efterfølgende  
indfrielse i branchen for at belyse den i afsnit 1 nævnte forhåndsantagelse om, at fastholdel- 
sesproblemerne i branchen er særligt udtalte for HA-kandidater.  
 
Det totale gennemsnit af de 11 motivvariabler tyder umiddelbart ikke på, at der er divergerende 
semantiske fortolkninger af svarmulighederne i HA og HD grupperne, ligesom de udvalgte motiv- 
variabler tilsyneladende rammer rimeligt godt. Det samme gælder for det totale gennemsnitlige  
niveau for indfrielsen af forventningerne.4 
 
Gennemsnittene fremgår af tabel 3 sammen med angivelser af, om der ved t-test kan konstateres 
signifikante forskelle mellem de to grupper på de enkelte variabler. Der erindres om, at maksimal- 
scoren på alle variabler i tabellen er 5. 
 
Tabel 3:  Gennemsnit af motivvariabler i grupperne kandidater med HA baggrund og kandidater  
               med HD baggrund – betydning og indfrielse 
 
Motivvariabel 

           Betydning 
  HA            HD        T-test 

          Indfrielse 
 HA         HD       T-test 

Studiekvalitet   
Spændende studium  4.25          3.82            *  4.08      3.67           * 
Undervisningskvalitet  3.57          3.76           ---  3.40      3.23          --- 
Valgfagudbud  1.96          2.37          Skæv  3.85      3.68          --- 
Følges ad bachelor  1.40          1.48          Skæv            N/A    
Studiemiljø  2.60          2.18            **  3.46      3.34          --- 
Gennemsnit studiekvalitet 
Exclusive ”følges ad” 

 2.76          2.72 
3.10          2.81 

 3.70      3.48 
 3.70      3.48 

Indtjening   
Løn kort sigt  2.94          3.41            *  3.09      3.86           * 
Løn lang sigt  3.44          3.74           ---  3.30      3.81           * 
Gennemsnit indtjening  3.19          3.56                          3.20      3.84 
                                                                 
3 Eksempelvis: Fem trin:  De 11 motivvariabler har skaleringen ”Ingen, Ringe, Nogen, Ret stor, Stor”  
  betydning for valg af speciale. Indfrielsen af forventningerne er ligeledes 5-trinsopdelt: ”1=nej”, ”2=i ringe  
  grad”, ”3=i nogen grad”, ”4=stort set”, ”5=ja”. 
  Syv trin: Opfattelsen af revisorbranchens omdømme har strukturen ”Stærkt negativt, Ret negativt, Lidt ne- 
  gativt, Neutralt, Lidt positivt, Ret positivt, Meget positivt”. 
4 Indfrielsesgraden er kun relevant for respondenter, der tillægger den pågældende motivvariabel en eller  
  anden betydning. Derfor giver den kun mening ved værdier fra 2 til 5. Respondenter, der ikke tillægger  
  motivet betydning ved studievalget (=anfører 1 som værdi), har i enkelte tilfælde anført en indfrielsesgrad –  
  typisk for fuldt ud indfriede forventninger. Denne type svar er betragtet som ugyldige og er ikke medtaget i  
  analyserne. 



 22 

Jobindhold   
Ansættelsesmulighed  2.65          2.45           ---   3.86      4.47         Skæv 
Karrieremulighed  3.65          3.81          Skæv  3.96      4.20          ---          
Fremtidigt arbejde  4.19          4.07          Skæv  3.94      4.00          --- 
Kombination arbejde/fritid  2.88          3.37           **  2.80      3.31          ** 
Gennemsnit jobkvalitet  3.34          3.43  3.64      4.00 
Totalt gennemsnit  3.05          3.13  3.57     3.76 
  * Signifikant ved 0.01 ** Signifikant ved 0.05 --- Insignifikans ved t-test 
  Skæv: T-tests kan ikke gennemføres, fordi respondenternes svar sammenholdt med antallet af 
  respondenter er for skævt fordelte ud fra almindelige statistiske regler 
 
Det er umiddelbart iøjnefaldende, at ”indfrielsesgraden” er relativt større for HA kandidater end for 
HD kandidaterne på de studiekvalitets relaterede dimensioner, men at de derimod ligger lidt under  
på jobkvalitet - og meget under på lønforventninger. 5 
Især de skuffede lønforventninger for HA´erne indikerer branchens særlige fastholdelsesproblem.  
I samme retning trækker det, at HA kandidaterne ikke anser deres forventninger om at kunne 
kombinere arbejde og fritid for indfriet i samme omfang som HD kandidaterne. 
Alvoren i disse resultater accentueres af, at HA respondenterne i undersøgelsen har været i bran-
chen 3-4 år. Derfor er det rimeligt at antage, at der allerede har været et vist aftræk, og at det for- 
mentlig er de mest kritiske, der har søgt væk, og de mindst kritiske, der er tilbage. 
De nævnte resultater kan understøttes af chi2-analyser af antalstabeller, undtagen ved betydningen  
af studiemiljøet. Generelt blev der ved disse analyser opdelt i to niveauer – 1-3 som niveauet ”min- 
dre betydning/mindre tilfredshed” og 4-5 som ”større betydning/større tilfredshed”. 
 
Hertil understøtter andre chi2-analyser yderligere forskelle, der trækker i samme retning. 
 

Dette gælder således for en analyse af indfrielsen af forventninger om undervisningskvalitet, 
hvor HA kandidaterne er mest tilfredse i overensstemmelse med de øvrige resultater. 
 
Tabel 4: Respondenternes tilfredshed med undervisningskvalitet, opdelt efter 
              de to typer af kandidater (1 frihedsgrad) 
Gruppe Mindre tilfredshed Større tilfredshed         I alt  
 Antal   Forventet Antal   Forventet    Antal  Chi2    p 
HA    23         28.3         24         18.7           47         
HD    45         39.7         21         26.3            66         
I alt     68         68.0         45         45.0          113     4.2  0.03 
 
I tabel 4 bemærkes det generelt, at gruppen af mindre tilfredse er i overtal. Bagved dette for- 

                                                                 
5 I tabel 3 ses der en tendens på, at respondentgruppen med de største forventninger også opnåede den største  
  indfrielse. Dette kunne give anledning til at frygte en mekanisk afhængighed mellem angivelsen af betyd- 
  ningen og indfrielsen af forventningen. 
  Herimod taler dog, at paralleliteten ikke gælder systematisk. Således er det modsat ved undervisningskvali- 
  tet og valgfagudbud, hvor HA kandidaterne tillægger motivet mindre betydning end HD kandidaterne, men  
  anfører en højere indfrielsesgrad. Og ligeledes ved ansættelsesmuligheden, hvor HA kandidaterne ligger  
  højest på motivet og lavest ved indfrielsen. 
  Endvidere kan det anføres, at t-tests af indfrielsesgennemsnittene opdelt efter betydningsangivelsen ikke  
  tyder på nogen systematisk, mekanisk afhængighed. Betydningsangivelsen blev ved disse tests opdelt i to  
  niveauer – 1-3 for mindre betydning og 4-5 for større betydning. Kun ved de jobkvalitets relaterede variab- 
  ler var der signifikant sammenhæng mellem indfrielsen og forventningsniveauerne:   
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hold ligger der dog en klar forskel mellem uddannelsesstederne, jf. nærmere nedenfor i afsnit  
3. Det er især HHK og ÅU, der trækker ned. 

 
 Modsat er HA-kandidaterne mindre tilfredse med indfrielsen af deres ansættelses- og karriere- 

forventninger, end HD kandidaterne er. Dette er ligeledes konsistent med t-test resultaterne i  
tabel 3. Det skal dog understreges, at ansættelsesvariablen af naturlige årsager har mange re- 
spondentudfald, da mange især HD-kandidater var i arbejde i studietiden. For disse respon- 
denter har variablen selvfølgelig ingen betydning, og indfrielsen heraf giver derfor ingen me- 
ning. 
 
 
 
Tabel 5: Respondenternes indfrielse af forventninger om ansættelse og karriere, 
               opdelt efter de to typer af  kandidater (1 frihedsgrad) 
Gruppe Mindre tilfredshed Større tilfredshed         I alt  
 Antal   Forventet Antal   Forventet   Antal  Chi2    p 
Ansættelse    
HA    13           8.6         22         26.4          35         
HD      4           8.4         30         25.6           34         
I alt     17         17.0         52         52.0          69     6.0  0.02 
Karriere    
HA    15          10.4         30         34.6          45         
HD 9          13.6   50         45.4           59         
I alt     24          24.0         80         80.0        104     4.7  0.03 

 
 
 
Analyserne af de øvrige variabler, jf. spørgsmålene 6-10 i spørgeskemaet, accentuerer problematik- 
ken. 
Således forestiller 67% af HA kandidaterne sig alternative karrierer uden for revision, mens dette 
”kun” gælder for 53% af HD kandidaterne (spørgsmål 6). De alternative beskæftigelser, der overve- 
jes, er især de traditionelle som økonomi-/regnskabsmedarbejder. 
 

Forskellen understøttes i dette tilfælde ikke af en chi2 -analyse af en todelt antalstabel, idet p-  
værdien kun er 0.13. Opdelingen er foretaget efter, om respondenten imødeser beskæftigelse  
uden for revision på et tidspunkt eller ej. 
 
Tabel 6: Respondenter, der imødeser beskæftigelse uden for revision, opdelt 
              efter de to typer af  kandidater (1 frihedsgrad) 
 
 
Gruppe 

Imødeser 
beskæftigelse 
uden for revision 

Imødeser ikke 
beskæftigelse  
uden for revision 

 
 
        I alt  

 Antal   Forventet Antal   Forventet    Antal  Chi2    p 
HA    35         30.8         17         21.2            52         
HD    36         40.2         32         27.8            68         
I alt     71         71.0         49         49.0          120     2.4  0.13 

 
 Udover, at HA´erne nok imødeser dette lidt hyppigere, fremgår det, at ønsket helt generelt er  

meget udbredt. I lyset af, at respondenterne allerede er langt henne i praktikperioden, og at der  
har været et stort aftræk, ser branchens fastholdelsesproblem ganske voldsomt ud. For HD  
kandidaterne har socialiseringen ligefrem varet 8-10 år, og det må vække stor bekymring, at  
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mere end halvdelen af de tilbageværende overvejer at forlade branchen. 
 
Det nuværende og det fremtidige arbejdsomfang (spørgsmål 7) viser ingen forskelle mellem de to  
grupper, for så vidt angår muligheden for at afspadsere overarbejde, samt den faktiske afspadse-
ringsprocent på omkring 60%. Derimod præsterer HA kandidaterne faktisk flere nettoovertimer - 
efter afspadsering - i gennemsnit (204) overfor HD kandidaternes 155. Ligeledes forventer de I 
højere grad om fremtiden, at jobbets krav dikterer indsatsen, end HD kandidaterne gør det. Dette er  
tilfældet for 73% overfor 49%. Begge disse forhold accentuerer, at HA kandidaterne føler sig under  
ekstra tryk. 

 
 
 
Disse forskelle kan understøttes af chi2 -analyser af todelte antalstabeller.  
I den første af disse laves todelingen efter, om respondenter har mere eller mindre end 150  
ikke afspadserede overtimer årligt 
 
Tabel 7: Respondenter, der præsterer over og under 150 nettoovertimer om året 
               (efter afspadsering), opdelt efter de to typer af  kandidater (1 frihedsgrad) 
Gruppe Under 150 timer Mindst 150 timer         I alt  
 Antal   Forventet Antal   Forventet    Antal  Chi2     p 
HA    14         19.3         35         29.7            49         
HD    31         25.7         34         39.3            65         
I alt     45         45.0         69         69.0          114     4.3  0.03 

  
 

I den anden tabel vises opdelingen efter, om respondenten forventer, at jobbets karakter i  
fremtiden vil diktere den nødvendige arbejdsindsats. 
 
Tabel 8: Respondenter, der accepterer, at jobbet dikterer indsatsen, opdelt  
              efter de to typer af  kandidater (1 frihedsgrad) 
Gruppe Job dikterer ikke Job dikterer         I alt  
 Antal   Forventet Antal   Forventet    Antal  Chi2     p 
HA    14         21.0         37         30.0            51         
HD    35         28.0         33         40.0            68         
I alt     49         49.0         70         70.0          119     6.9  0.01 

 
 
Erhvervets omdømme i offentligheden (spørgsmål 8) vurderes i niveauet lidt positivt (niveauet 5 på 
den 7-trins delte skala) af begge grupper. Spørgsmålet var medtaget under hensyntagen til en for- 
ventning om, at omdømmet kunne være negativt og dermed være en yderligere baggrund at se fast- 
holdelsesproblemerne på. Dette er dog ikke tilfældet. 
 
 Der er nogenlunde lige store andele af negative, neutrale og positive i de to grupper:  

0.36/0.14/0.50 for HA kandidaterne og 0.28/0.16/0.56 for HD kandidaterne. Chi2-test af en til- 
svarende opdelt 3*2 antalstabel tyder da også klart på homogenitet. 

 
Forventninger til krav om videreuddannelse i forhold til andre liniers kandidater før autorisationsek- 
samen (spørgsmål 9) ligger ekstremt højt i begge grupper – faktisk meget tæt på det absolutte mak-
simum på 5. Alle anser således de krav, der stilles, for at være helt enestående i forhold til, hvad an-
dre kandidatgrupper bliver budt. 
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Efter autorisation er der derimod en svag tendens til, at HD kandidaterne anser det allerværste for at 
være overstået med et gennemsnit på 3.94, mens HA kandidaterne ikke ser nogen ende på det hele -  
de ligger helt oppe på 4.27. Forskellen er dog ikke stor nok til nogen fornuftig chi2-analyse. Retnin-
gen understøtter kun marginalt, at HA-kandidaterne generelt er/føler sig mest pressede. Begge grup-
per ser sig underlagt unikt høje krav. 
 
Holdningerne til specialisering inden for branchen (spørgsmål 10) giver ikke noget entydigt billede. 
HA-kandidaterne er mere tilbøjelige til at henføre specialisering til praktikperioden, og mindre til- 
bøjelige til at påbegynde den allerede under studiet eller udsætte den til efter autorisationen.6 
I alt foreslår 30% specialisering under studiet, 25% i praktikperioden og 45% efter autorisationen.  
Dette kunne give stof til eftertanke i relation til de igangværende overvejelser om at indføre specia- 
liseringsmulighed på studiet, idet dette i hvert fald ikke er noget udtalt ”kundeønske”.7 
 
 
3. Studiested, køn og karaktergennemsnit 
 
Generelt er de samme t-tests – hvor det er muligt – og chi2-tests som i afsnit 2 ovenfor udført efter  
studiested, køn og karaktergennemsnit. Formålet med disse analyser er at kontrollere for, om for- 
skellene, der blev konstateret i afsnit 2 efter kandidaternes baggrund, kan nuanceres ud fra de tre  
nævnte kvalitative variabler. 
Disse tests er som gennemgående hovedregel resultatløse.  
 
 Fordelingen på de tre kvalitative variabler er som følger nedenfor i de tre viste 2*2-antals-ta- 

beller: 
 
    Kvinder Mænd  I alt 
 HHK/ÅU      16    50    66 

HHS/OU/HHÅ       16    38    54 
 I alt         32    88   120 
 
 Højest 7.9 i karaktergennemsnit    13    39     52 
 Mindst 8.0 i karaktergennemsnit      9    41      50  
 Ej oplyst karaktergennemsnit     10      8     18  
 I alt      32     88  120 
 
    Højest 7.9 Mindst 8.0 Ej oplyst I alt 
 HHK/ÅU      30    27      9   66 

HHS/OU/HHÅ       22    23      9   54  
 I alt         52    50     18 120 
 
 Chi2 –test af disse tabeller viser ikke signifikante forskelle – homogenitet kan således ikke af- 

kræftes. Umiddelbart er det iøjnefaldende, at kvinder ser ud til at være mindre tilbøjelige til at  
oplyse deres karaktergennemsnit, end mænd er. 

 

                                                                 
6 En tre*to delt antalstabel giver her en chi2-værdi på 6.4 og en p-værdi lige omkring 0.05.  
7 I Reviforas Undersøgelse af CMA-studiet fra august 2000 er der da heller intet, der tyder på et gennemgå- 
  ende ”reformønske”. FSRs bestyrelse udsendte en rapport om reformønskerne til uddannelsen i foråret  
  2000, hvor valgfag og dermed specialiseringsmulighed var en af de grundlæggende forudsætninger for det  
  fremtidige studium. 
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Vedrørende studiestedet er der således kun et resultat. Studerende fra HHK/ÅU er  med et svargen-
nemsnit på 3.03 mindre tilfredse med undervisningens kvalitet, end det er tilfældet i gruppen HHS/ 
OU/HHÅ, hvor gennemsnittet når op på 3.64. Forskellen er signifikant ved 0.001.8 
Dette gælder for såvel HA- som HD-kandidater, hvorfor det overordnede resultat (jf. tabel 3) om, at  
der ikke er signifikant forskel på betydningen af studiekvalitet mellem de to kandidattyper, ikke an- 
fægtes. Der er således tale om en ”studiestedseffekt/-problem”. 
 
 Dette fremgår således af gennemsnittene, der dog ikke kan t-testes pga. det begrænsede data- 

materiale: 
 
   HHK/ÅU HHS/OU/HHÅ I alt 
 HA kandidater    3.00        3.95  3.40 
 HD kandidater    3.06        3.46  3.23 
 

Ligeledes fremgår det af særskilte chi2-analyser, hvor der er opdelt efter studiested og kandi-
datbaggrund. I HD-gruppen er der en p-værdi på 0.02 (chi2 er 5.6), mens p-værdien i HA  
gruppen er 0.001 (chi2 er 16.0). 

 
Ved kønnet er der ingen generel tendens til, at kvinder vægter hårde variabler lavere og bløde vari-
abler højere end mænd, hvilket måske kunne være en fordomsfuld forhåndsantagelse. De eneste re- 
sultater er, at kvinder ligger højere på indfrielsen af forventningerne til det faglige studium, og at de  
ligger lavere på betydningen af kort løn: 
 
    Kvinder Mænd T-test 
 Indfrielse spændende studium     4.13  3.75 0.05  
 Forventning kort løn      2.88  3.33 0.05 
 
Her kan forskellene kun konstateres for HA kandidaterne, men ikke for HD kandidater. Dette nuan- 
cerer derfor konklusionerne om signifikante forskelle mellem disse grupper på de to variabler. jf. ta- 
bel 3. Det er således kvindelige HA kandidater, der på den ene side i helt særlig grad føler, at deres  
forventninger til det spændende studium bliver indfriet, og på den anden side trækker det samlede  
niveau for forventningerne til kortsigtet løn ned for HA kandidaterne. 
 
 Dette indikeres via gennemsnittene, der dog ikke kan t-testes pga. det begrænsede datamateri- 

ale: 
    HA-kandidater HD-kandidater 
    Kvinder   Mænd Kvinder   Mænd 
 Indfrielse spændende studium    4.40       3.87            3.60        3.68 
 Forventning kort løn     2.52       3.23    3.55        3.39 

 
I tråd hermed viser 2*2 chi2-analyser efter køn og kandidatbaggrund heterogenitet blandt HA- 
kandidaterne, men homogenitet blandt HD-kandidaterne: 
 

    HA-kandidater    HD-kandidater 
    p           chi2        p               chi2 
 Indfrielse spændende studium 0.003      8.03            0.222       1.23 
 Forventning kort løn  0.019      5.42     0.222       1.20 
 
 
                                                                 
8 HHK ligger på 3.05 og ÅU på 3.00. Heroverfor ligger HHÅ på 4.00, OU på 3.71 og HHS på 3.43. 
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Ved karaktergennemsnit kan der ikke konstateres en eneste forskel mellem gruppen med det lavere 
og gruppen med det højere karaktergennemsnit. 
 
Opsummerende gælder det, at analyserne af de kvalitative variabler ikke bidrager med meget nyt. 
Det er således klart analyserne på baggrund af kandidat-typerne i afsnit 2, der dominerer. 
 
4. Konklusion 
 
Meget tyder på, at HA kandidater bliver fastholdt i revision i ringere omfang end HD kandidater.  
 
Denne undersøgelse peger på, at skuffede forventninger i relation til indtjening og - i mindre om-
fang – og i relation til andre jobvariabler er væsentlige baggrunde herfor. Ligeledes tyder noget på,  
at efteruddannelseskravene især tager pusten fra disse kandidater, selv om begge grupper vurderer  
disse krav som ekstremt høje. 
 
Hertil kommer, at begge kandidatgrupper i branchen mener, at deres forventninger om social balan- 
ce kun bliver indfriet i ringe omfang. 
Dette kan f.eks. ses i sammenhæng med et af hovedresultaterne af CA´s  priskonkurrence om be-
skrivelse af kommende kandidaters jobforventninger: Balancekravet var helt gennemgående blandt  
den nærmeste fremtids yngre økonomer, hvilket formuleres således i kommentaren på baggrund af 
de 11 præsenterede indlæg: 
 
 ”Det vigtigste tema i prisopgaverne har klart været samspillet mellem familie og kar- 

  riere. De unge prioriterer klart erhvervsmæssig karriere, men ser deres liv som en  
  helhed, hvor der skal være plads til fritid og familie”.9 

 
Det antydede problem for branchen accentueres af, at undersøgelsen er foretaget blandt revisorer,  
der har været ude i en årrække. Derfor må det antages, at de mest kritiske givetvis allerede har søgt  
væk og dermed ikke påvirker resultaterne. I det lys er de høje andele på over 50% af de tilbageblev-
ne, der forestiller sig en fremtid uden for branchen på sigt, særligt påfaldende.   
 
Hvad der kan gøres ved dette fastholdelsesproblem, er mere usikkert. 
Tidligere specialisering i revision, og måske allerede foregrebet under studiet, er værd at overveje, 
idet dette alt andet lige kunne give basis for større uddebiteringssatser og dermed højere aflønning.  
Undersøgelsen peger dog ikke på, at tidlig specialisering er noget udtalt ønske blandt kandidaterne,  
idet kun 30% anså dette for en mulighed allerede under studiet. 
Endvidere skal tidlig specialisering nødvendigvis gå hånd i hånd med en reform af revisoreksamen, 
således at denne kom til at dreje sig om et kerneområde. Hvis man ved revisoreksamen nøjedes med  
kerneområdet, kunne det være med til at tage toppen af forberedelsen, som jo unægtelig er blevet 
væsentligt mere krævende i takt med den voksende kompleksitet inden for alle revisors fagområder. 
En anden - supplerende - mulighed ville være at skabe andre slutstillingskategorier eller målsætnin-
ger i revision end at blive statsautoriseret revisor. Dette kunne på den ene side ved sammenkædning 
med specialisering skabe grundlag for højere indtjening for både firmaerne og de ansatte, og på den  
anden side åbne op for noget, der ligner ”8-16-jobs”, jf. prioritering og indfrielse omkring social 
balance. 
 
                                                                 
9 Jf.  ”Hvilke krav stiller jeg til mit første job? 11 unge økonomer giver deres bud på fremtidens arbejds- 
   plads”, CA 1998, p. 7, kommentar af chefredaktør Leif Beck Fallesen, Dagbladet Børsen. 
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Hvorom alting er, så tyder en del på, at branchen bliver nødt til at overveje situationen her på tær- 
skelen til, at de for alvor små årgange kommer ud på uddannelses-/jobmarkedet. Ungdomsårgan- 
gene falder frem til årgang 83, og derfor vil problemerne alt andet lige blive større frem til 2003- 
2008. 
Og de små årgange får i hvert fald ikke problemer med at skaffe sig beskæftigelse. 
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BILAG 1 - PRAKTISK DEL 
 
SPØRGESKEMA OM JOB OG UDDANNELSE 
 
De fleste spørgsmål bedes besvaret ved at indcirkle det (mest) relevante svar, Nogle spørgsmål er 
dog åbne, hvor svarene bedes skrevet. 
 
1  Køn   Kvinde  Mand 
 
2  Alder _______ år 
 
3 Erfaring som revisor 
 
 Har været ansat i _____ år 
 Min nuværende stillingsbetegnelse (eksempelvis assistent, senior, manager og  

lignende)_____________________________________________________________ 
 
4  Teoretisk uddannelse 
 

a)  Adgangseksamen til cand.merc.aud. studiet 
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  HD+tillægs-  
  prøver  HA Andet (hvilken ____________) 
 

b)  Cand.merc.aud. studiet 
 
     Studieform: 
     
               Deltidsstudium  Fuldtidsstudium 
 
     Eksamensår:  19____ 
     Uddannelsesinstitution: 
 
               HH København  HH Syd  HH Århus 
              Ålborg Universitet  Odense Universitet 

 
Karaktergennemsnit: _______ 
 

5  Motiver til valg af cand.merc.aud. uddannelsen 
 
    Du bedes tage stilling til, om nedenstående betød noget for dig, dengang du valgte cand.merc. 
    aud. studiet. Det kan være svært at huske så langt tilbage, men forsøg alligevel. 
    Herudover bedes du under de enkelte delspørgsmål tage stilling til, i hvilken grad dine forvent- 
    ninger blev indfriet. 

 
    a) Mine forventninger om, hvor nemt det var at få ansættelse efter eksamen 
        Betydning:   Ingen     Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 
        Blev dine forventninger indfriet på dette punkt 

  I ringe I nogen Stort  
  Nej grad grad set Ja Ved ikke 

 
    b) Mine forventninger om, hvor gode karrieremulighederne var efter eksamen 
        Betydning:   Ingen   Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 
        Blev dine forventninger indfriet på dette punkt 

 I ringe I nogen Stort  
Nej grad grad set Ja Ved ikke 

 
    c) Mine forventninger om, at studiet var spændende fagligt set 
        Betydning:   Ingen      Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 
        Blev dine forventninger indfriet på dette punkt 

 I ringe I nogen Stort  
Nej grad grad set Ja Ved ikke 

 
d)  Mine forventninger til undervisningens kvalitet 

        Betydning:   Ingen   Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 
        Blev dine forventninger indfriet på dette punkt 
  I ringe I nogen Stort 
 Nej grad grad set Ja Ved ikke 
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e)  Mit ønske om at følges med dem, jeg havde taget bachelor-uddannelsen med 
         Betydning:    Ingen   Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 

 
f)  Mine forventninger om, at studiet var fleksibelt, idet det indeholdt valgmuligheder, der  
     tilgodeså mine ønsker 

        Betydning:    Ingen   Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 
        Blev dine forventninger indfriet på dette punkt 

 I ringe I nogen Stort 
Nej grad grad set Ja Ved ikke 

 
g)  Mine forventninger om lønniveauet i årene umiddelbart efter cand merc aud-eksamen 

        Betydning:    Ingen   Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 
        Blev dine forventninger indfriet på dette punkt 

 I ringe I nogen Stort 
Nej grad grad set Ja Ved ikke 

 
    h)  Mine forventninger om lønniveauet som revisor på længere sigt 
        Betydning:    Ingen   Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 
        Blev dine forventninger indfriet på dette punkt 

 I ringe I nogen Stort 
Nej grad grad set Ja Ved ikke 

 
i)  Mine forventninger om at kunne få et arbejde i fremtiden, der muliggjorde en  god  
     kombination mellem karriere, fritid og familie 

        Betydning:    Ingen   Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 
 
        Blev dine forventninger indfriet på dette punkt 

 I ringe I nogen Stort 
Nej grad grad set Ja Ved ikke 

 
j)  Mine forventninger om et godt socialt studiemiljø 

         Betydning:    Ingen   Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 
         Blev dine forventninger indfriet på dette punkt 

 I ringe I nogen Stort 
Nej grad grad set Ja Ved ikke 

 
k)  Mine forventninger om det fremtidige arbejde som revisor 

        Betydning:    Ingen   Ringe Nogen Ret stor Stor Ved ikke 
        Blev dine forventninger indfriet på dette punkt 
  I ringe I nogen Stort 
 Nej grad grad set Ja Ved ikke 
 

l)  Andre faktorer (hvilke(n)___________________________________________________) 
        Betydning: Nogen  Ret stor  Stor 
        Blev dine forventninger indfriet her 

 I ringe I nogen Stort 
Nej grad grad set Ja Ved ikke 
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6  Alternative overvejelser om karriere (op til tre prioriterede alternativer) 
    Har du ikke overvejet alternative cand.merc. linier, og overvejer du ikke alternative  
    fremtidige karriere-forløb uden for revision, kan du gå direkte til spørgsmål 6 
 

a)  Jeg overvejede følgende cand.merc. linier som alternativer 
 

1.  prioritet: cand. merc. i  ____________________________________ 
2.  prioritet: cand. merc. i  ____________________________________ 
3.  prioritet: cand. merc. i  ____________________________________ 

b)  Jeg overvejer følgende alternativer til en karriere som revisor 
 

1.  prioritet  ________________________________________________ 
2.  prioritet  ________________________________________________ 

  3. prioritet  ________________________________________________ 
 
7  Arbejdsomfang 
 

a)  Kan overarbejde afspadseres i dit nuværende job 
 ja  delvist  nej 

(omfang  ____%) 
 

b)  Nuværende arbejdsomfang 
 ca.  _______  overarbejdstimer/år, der ikke afspadseres 
 
c)  Forventet fremtidigt arbejdsomfang 

      Deltidsarbejde Afvekslende  Fuldtidsarbejde 
      permanent fuld-/deltidsarbejde “37 timer/uge” 
 
     Fuldtidsarbejde Fuldtidsarbejde Ved ikke 
     med moderat med overarbejde  
     overarbejde efter jobbets krav 
 
8  Hvorledes er revisionsbranchens omdømme i offentligheden efter din opfattelse 
      Stærkt   Ret   Lidt    Lidt   Ret   Meget Ved 
      negativt   negativt   negativt   Neutralt   positivt   positivt   positivt ikke 
 
9 Hvordan er kravene til videreuddannelse frem til autorisation efter din opfattelse i forhold til  
   de krav, der stilles til kandidater med andre cand.merc. specialer 
   Meget Lidt De Lidt Meget  
   mindre mindre samme større større  Ved ikke 
 
   Hvordan er kravene til videreuddannelse efter autorisation efter din opfattelse i forhold til                    
   kravene, der stilles til kandidater med andre cand.merc. specialer - forudsat man forbliver i      
   revision efter autorisationen 
   Meget Lidt De Lidt Meget 
   mindre mindre samme større større  Ved ikke 
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10 Specialisering i revisionsbranchen 
 
     Skal specialiseringen efter din opfattelse starte: 
 På HA(HD)-studiet     Under cand.merc.aud. studiet 
 

Frem til autorisations-eksamen Efter autorisations-eksamen 
 
Ved ikke 

 


