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venska ekonomistudenter saknar grundläggande kunskaper i revision och
internationella revisionsstandarder när de kommer ut i rkeslivet. Det förklarar de låga
ingångslönerna, skriver Helena Adrian, revisor och delägare.

”Något annat än lön lockar unga medaretare till revisions- och rådgivningsranschen.
ranschen placerar sig i ottenskiktet i Civilekonomernas lönestatistik över ingångslöner.”
kunde man nligen läsa på alans.
Men är det så konstigt egentligen? När en nutexaminerad kandidat- eller magisterekonom
söker jo på en revisionsrå har man lång teoretisk utildning akom sig, dock inte
praktisk erfarenhet av det som vi aretar med. Det inneär att när en nutexaminerad
person anställs har denne med sig en kurs i okföring om 7,5 poäng under det första
studieåret och många gånger ingen utildning alls i revision. I de fall det förekommit
utildning i revision är också det en kort kurs och studenterna har inte någon större
kunskap om innehållet och inneörden i International tandards on Auditing (IA).
I slutet av januari deltog jag på The International Auditing and Assurance tandards oard
(IAA:s) mall and Medium Practices (MP) Working Conference i Paris. Vid mitt ord satt
land annat representanter från panien, runel Universit i London och en elgisk
representant för Accountanc urope, fd F. Vi talade om svårigheten för revisorer att
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inhämta kunskap om IA eftersom det är så fruktansvärt tråkigt att läsa. Mina tre
diskussionspartners var överens om att det i deras länder är mcket enklare för de som
örjar sin revisorskarriär i dag, än för oss. ”De kan ju redan IA när de går ut universitetet”.
amtliga dessa hade erfarenhet av att studenter fick lära sig IA på universitetet så att
de kunde IA när de kom ut och sökte jo på råerna. Den erfarenheten har tvärr
inte jag från våra svenska nutexaminerade studenter. De saknar IA-kunskaper och
man kan undra varför inte Revisorsnämnden (RN) ställer krav på att revision och
kunskap om IA ska ingå i grundutildningen från universitet och högskola.
Det lir alltså råerna som får utilda de nutexaminerade i såväl
redovisningskunskaper som revision. Rent krasst kan man säga att för att de
nutexaminerade saknar förmåga att utföra självständigt granskningsarete när de
avslutat sin utildning och örjar på rå. Det är därför inte särskilt konstigt att lönen
sätts efter prestation vilket resulterar i att ingångslönen är låg.

Att man ändå, trots den låga ingångslönen väljer revisionsråer som aretsplatser kan
dels ha med den framtida löneutvecklingsmöjligheten att göra, men det kan också vara så
att revisionsråer är en etald utildning till controller eller kvalificerad
redovisningsekonom. om anställd på en revisionsrå får man, av ovan nämnda skäl,
vanligtvis en ra utildning för att förstå olika företags ekonomi, eskattning och
finansiering. Kunskaper som är värdefulla och kan ge underlag för rejäl löneförhöjning och
karriärutveckling i ett liv utanför revisionsråranschen.
Att löneutvecklingen är ättre för auktoriserade revisorer än inom vissa andra ranscher
kan ero på att som revisor måste du fortsätta att utilda dig i all evig framtid, vilket
kontinuerligt skapar ökad kompetens och därigenom också ökade möjligheter till tterligare
kvalificerade aretsuppgifter. Detta resonemang skulle möjligen också kunna förklara varför
löneutvecklingen planar ut för äldre revisorer. Hungern för att skaffa sig n kunskap avtar
vanligtvis med tiden.
Det är därför svårt – om ens möjligt – att jämföra ingångslönen med rkeskategorier som
exempelvis ingenjörer eller it-tekniker, vilka i stort sett kan sättas i arete direkt på en
aretsplats utan nödvändig tterligare grundutildning, eller för den delen civilekonomer
som örjar på en ekonomiavdelning med aretsuppgifter som är avpassade efter den
utildning de just avslutat.
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